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Majsterkuj razem z nami

Spotykamy si$ juz po raz trzeci, czyli — jak zlosliwi mowiq — do
trzech razy sztuka. Miejmy nadziejQ, ze tym razem nie sprawdzi sie.

to porzekadio, numer czwarty „Zr6b Sam" jest juz w drukarni, a nad
piqtym i szostym pracujemy w redakcji. Powiem wiecej — najblizsze

numery. tak nam sie w redakcji wydaje, bedq bardziej atrakcyjne.

Wiele miejsca w nich poswi^camy majsterkowamu w domu. Przy-

gotowujemy np. cykl publikacji pod ogolnym haslem ,,Moje M-4".
Takze sporo bedziemy pisac na temat wykorzystania niekonwencjo-
nalnych zrodel energii — kolektory sloneczne. wykorzystanie biogazu
itp. Rozszerzamy dzial porad technicznych, ktore cieszq sie. duzym
zainteresowaniem Czytelnikow.

Ostatnio przebywaiem na Mi^dzynarodowych Targach w Zagrze-
biu i odwiedzitem zaprzyjaznionq z nami redakcje jugoslowianskiego
miesiecznika ,,Sam swoj majstor". W rozmowie z redaktorem na-

czelnym, Ivanem Krentzem. ustalilismy zasady wspolpracy pomiedzy
naszymi redakcjami. Zagrzebski miesiecznik ukazuje sie od 1975 r.,

jest dobrze redagowany, bogato ilustrowany, wielobarwny i druko-
wany na doskonalym. importowanym z -Wloch, papierze. Jednora-
zowy nakiad — 160 tys. egz. To jest bardzo duzo. Co sie zas tyczy

tresci, redaktor I. Krentz wyjasnil, ze formula — Sam dla siebie

majster — pozwala na poglebione traktowanie tematow. Znalazio
to potwierdzenie w rocznikach czasopisma. Na przykiad u nas nie

do pomyslenia jest szczegolowe opisanie wykonania instalacji pie-

cyka gazowego, po prostu nasze przepisy na to nie zezwalajq. Czy
jednak temat instalacji centralnego ogrzewania w domku jedno-
rodzinnym nie powinien znalezc sie. w jednym z kolejnych numerow?
Po dwoch kwartalach otrzymalismy kilkaset I i stow. Niektorzy nasi

Czytelnicy oburzali sie na nas, twlerdzqc, ze pomysl czasopisma dla

majsterkowiczow, a zwlaszcza jego realizacja, to wielki niewypal.
Powiadajq w swoich listach, ze papier i szata graficzna do niczego,

ze tresc tez im nie odpowlada. Inni natomiast twierdzq, ze za wy-
soki poziom. drudzy zas — ze za niski. Sq i tacy, ktorzy wqtpiq
w zasadnosc zamieszczania reklam, krytykujq hobby itp.

A teraz po kolei. Papier — chcielibysmy miec lepszy i pod
dostatkiem. Mielismy alternatywe — czekac na lepsze czasy lub nie

czekac i drukowac na papierze gazetowym (zresztq pozyczonym od
zaprzyjaznionego wydawnictwa). Wybralismy te drugq mozliwosc.
I chyba slusznie postqpilismy — numery pierwszy i drugi „Zr6b
Sam" rozeszly sie blyskawicznie. Kiepski papier, niska jego klasa,

nie pozwala na utrzymanie sie na odpowiednim poziomie estetycz-

nym. Nod szatq graficznq „Zrob Sam" pracujemy i nawet najwi^ksi

sceptycy powinni zauwazyc postep. Jesli chodzi o dobor tematow,
trudno od razu spelnic zyczenia wszystkich.

Liczne glosy krytykujqce reklame nie biorq pod uwage faktu, ze
nie mamy szans na dotacje. i utrzymanie deficytowego czasopisma.
Przykladowo, do ..Horyzontow Techniki" — przy ich nakladzie
120 tys. egz. I cenie 6 zl — dokladamy ok. 2 mln zl rocznie. Stqd
i odpowiednio wysoko cena „Zr6b Sam" i kolumn przeznaczonych
na reklamq. Poza tym kolumny te w pewnym stopniu ozywiajq cza-
sopismo. Bye moze znajdzie sie wsrod Czytelnikow majsterkowicz,
ktory podpowie nam inny pomysl na tanie, bezreklamowe i bezdefi-

cytowe wydawanie naszego czasopisma.

REDAKTOR NACZELNY

Listy do Redakcji
Szanowno Redakcjo,
Przezylem duze rozczarowanle po zapozna-

niu tin z plerwszym numerem ,,Zr6b Sam".
Postoram iff wypunktowoc wszyttkie uwagi i

potiuloty pod odresem Redakcji:
1) kwartalnlk — brak kontoktu z Czytel-

nlkami,
2) cena i objqtoic oral papier — ewen-

tuolnie rrtotna drukowac artykuty na papie-
rze kl. V, o/o kolorowe zdjecio i okladkq
zrobii porzqdniejsxq.

3) uktad tematyczny — dobry podzial ..gwlazd-

kowy" ortykulow zaletnie od itopnla trud-

noicl. Proponufq wprowadzic na%te.pujqce sta-

le dzlahy: meble, totograliko. samochdd, mx>\

dom, norzedzlo — zolozenie. klubu utytkow-
nikow elektronarz^dzi firm Black and Decker
oraz Botch. CELMA,

4) proponujq urzqdzonie konkursow na rot-

ne tematy, zwiqiane np. z meblaml, norze,-

dziaml do majsterkowonia, wykorzystanlem od-
padow itp.,

5) nie powtorzoi starych mater<a>6w typu
tapetowanie, kqeik lllatelisty Itp.

Mom nadzieje,. ie czasapismo bedzle tie.

razwilot pod wzglfdem txaty grallczn+i i za-

wartoiel, czego Redakcji oraz soble zycze.

Wieslaw Szydlowski t Wroclawla

Do Redakcji ,,Zr6b Sam".
Naby'em Wotz pierwszy numer z niemalyml

k/opotami i doklodnia go przeczytalem. Bar-

dzo spod oboIa mi tie tamatyko- Jut w tym
numeric znalazlem coi godnego uwagi dla
ileblm. Mam 32 lato, t wyktttalconio imttem
•lektrorrmchanikiem, a w/fc tzczegolnie zo-

interesowalo mnie sitownia wlatrowa Op/l po-
dony w nr 1 jest doti obtzmrny. Imcz zogad-
nienie to interesuje mnlm gl^biej, chodzi ml
o sltownii wiekszej mocy — 10

—

20 kW
.

Jo-

tell to motliwe, prosze o przekazanl* ml ja-

klegoi roiwiqzania tochnicznego takioj tllownl.

Henryk Zolowzki z Prxybiornowo

Szanowny Panlo Redoktorze,
Przmpratzam, te zaadretowalem list no

Pansklo nozwiiko. Zdoe sob'o iprow 9, te

korespondencla to inny diiaf, ale progno Panu
podziekowoc I takze no Porta rece zlotyt po~
dtiekowanie zo „Zr6b Sam", wraz z xycze-

nlami owocnej I przyjemnej pracy nod tym
czasopltmem, dla calej zalogl redakcyjnej.
A olo plerwtze uwagi dotyczqee pomyslow

podawonych w ZS. Mojo wqtpllwoicl doty-

czq zamka szylrowego, o konkretnlo polqczonlo
mechanizmu cytrowego z ryglem (...)

Mom wielkq proibq. Jut bliiko lot bawiq
ne pitkq, mlotkiem, lutownicq ltd. Przy moich
23 latach jest to chyba sporo. Zo okofo pot-

iora roku stone, pried koniecznoicfq rottze-
rzenia swej dziafalnoia. Otrzymujq mietzkanie,

a takie mam zamiar zalotyt rodzinq. Jestem
obecnle studentem I umeblowonle oraz wy-
posotenle mieszkanla nie jest dla mnie pros-

te. Jedynq mojq nadzlejq Halo sie „Zr6b
Sam". Jednak Jut ze zdobyclem pierwszego
numeru mlalem trudnoicl, poczta nie P*zy\-

muje prenumeraty. zalotenle teczkl w Klubie
Mledzynarodowej Prosy I Kslqtkl lest nlemot-
llwe. a w kioskach RUCHU — niepewne.
Czas ucleka, a katdy egzemplarz ZS to

wielki magozyn wledzy. Serdecgnie proszq o
radq, co robli dolejt

Zrozpaczony student Witold
Zebrowskl z todzi

Szanowna Redakcjo.
W oczek'rwanlu na poclqg kupllem Wosz

kwortalnlk. Muszq przyznot, te no pi sorry lest

w przystqpnej lormle I mogq tlq o nlm
wyrazli w samych tuperlatywoch. No plerw-

szej stronie znalazlem apel o nodsytanle
swoich pomyslow do redakcji. Mam propo-
zycjq, aby projekty te zostafy objqte ton-

kursem z danej dzledzlny. No przykiad kon-
kurs „Mleszkonle" obejmowolby colokszlalt

prac zwlqzanych z wyposatenlem I urzqdze-

nlem mieszkanla. Proponowolbym. aby In-

stoncje ZSMP i HSPS oraz zaklody pracy.

zalnteresowane wdratanlem nowyeh pomysldw
do produkeji, przekazywoly pewne kwoty pie-
niqtne lub zettowy narzedzi. ftfoV* byfyby
dla majsterkowiczow dodatkowym bodicem
(oprocz wlasnej satystakcjl). Proponujq row-
nlet, opubllkowanie nojclekowszych prac zglo~
szonych no konkurs w wydanlach tpecjalnych
Waszego czasopisma.

Z mtodzleiowym pozdrowlenlem
Przewodniczqcy ZQ ZSMP w Leiojsku
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Elektroniczny

kalkulator

kieszonkowy (2)
Po wykonaniu modelu laboratoryjnego C.Zrob Sam" 2 SO) do-

swiadczeni majiterkowicze mogq pnysiqpic do pracy nad kalku-

latorem w werjji kieszonkowej.

Na rysunku 1 przedstawlono plyt-
ke. drukowana, ukladu elektroniczne-
go, a na rys. 2 — rozmieszczenie
elements na plytce. Podstawowe
informacje o montazu plytki sg po-
dane w cze^ci I artykulu. A oto
kilka dodatkowych uwag.
Tranzystory wzmacniacza steru-

jacego leza piasko na plytce. Ich
koricowki zewn^trzne sa, zagiete i

wpuszczone w otwory, zas we-
wne.trzne — wygiqte ku g6rze 1

przylutowane do wspolnego prze-
wodu z ujemnym biegunem zasila-

nia pnzez rezystor Rb 2,2 k/?. Za-
stosowanie tego rezystora ogranicza
wartosc nate.zenia pradu pobierane-
go przez wyswietlacz, co przedhiza
zywotnosc baterii. Wartosc Rb na-
lezy dobrac eksperymentalnie, zwie;k-

szajac ja. od zera tak, aby uzyskac
w miare. jasne (wyraine) swiecenie
wyswietlacza. Dziqki zastosowaniu
rezystora Rb pob6r pradu z baterii
S V, przy najwie^kszym obciazeniu

(wyswietlanie wszystkich segmen-
t6w cy£r), powinien zmalei do 30

—

—(25 raA. Uzyty w ukladzie prcb.
nym potencjometr, zastqpiono dwc-
ma rezystorami: Ru i Rz,i o war-
tosciach w przybliieniu rownych
opornosciom zmierzonym pomie^lzy
suwakiem a pozostalymi dwoma
wyprowadzeniami Rl. Przy brak<u
mozliwosci pomiarowych stosunek
podziaiu sciezki oporowej potencjo-
metru mozna po prostu ocenit „na
oko" i stqd znalezc przyblizone war-
tosci obu opornikow.

Zasade. dziaiania klawiatury wy-
jasniono na rys. 7. Blaszka stykowa,
nazywana dalej meinbranq, Jest wy-
tloczona w formie wycinka powierz-
chni kuli. Jej obwod (o srednicy 8

mm) spoczywa na sciezce przewo-
dzacej Y«, kt6ra ma ksztaK piers-

cienia. Pod wplywem nacisku kla-
wisza wierzcholek membrany ulega
deformacji z charakterystycznym
„pykni$ciem" i zostaje wtloczony w

glqb tak, ze zwiera na cxa* trwania
nacisku sciezki Yi i Dj (punkt Dj
znajduje si? konoentrycznie we-
wna,trz pderscienia Yi).

Plytka stykowa klawiatury fa-
brycznej jest wykonana i lacnknatu
dwustronnie pokrytego miedzia.. Po-
Igczenia miedzy powierochniami
gomg i doing uzyskuje %\% wsku-
tek metalizacji otwordw. Sciezki
przewodzqce sa poziacane lub kad-
mowane w celu zabezpieczenia ich

przed korozja,. Ponadto w sklad
klawiatury fabrycznej wchodza:
— plytka -siatka, w otworach kt6-

rej sa umieszczone membrany i ela-
styczne naktadki,

— ozdobna czarna ramlka (nazy-
wana dalej maska,) x prostokajtnymi
otworami na klawisze,

— komplet 24 klawiszy.

Plytka i maskn sa wykonane z

polistyrenu; maja; szereg igielkowa-
tych nadlewow, sluzqcych do wpro-
wadzenia w przeznaczone do tego
celu otwory w plytkach: stykowed
i siatce.

Kolejnost montowania klawiatu-
ry, wykonanej z fabryconych ele-

ment6w, jest nasttjpuj^ca:

— na plytke. stykow^ nalezy na-
lozy6 plytk^-siatke. i trwale ix>lq-

czyc je ze sobg przez nadtopienie
lutownica wystajacych igielek pla-

stykowych,
— w otwory siatki powkladac po

jednej membranie (wypuklq strong

ku g6rze),

— kazda membrane. przykryc
krgzkiem wycie^ym z mi^kkiej foili

plastykowej (srednica 6—8 mm, gru-
bos£ nieco mniejsza nil grubosc
plytki-6iatki),

«n. I.

Plyfto

druko
ukladu
kalkulatore
kinisnkovtae

Reimlmaanl*
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Wytqcznik suwakowy

Ryi. 5.

Schemal
jilonio

bolhulotora
trtesionkowego

zosUmio
zewnetrznego

I
1—i—

1

i

«7 -
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ft . Ml * *
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Blaszka stykowa
(membranal 5

Ryt. 7. Zotodo
diiolonio
klawiatury

Kclkulalor i innjm nil apUony uklod«m kla-

wiuy (abudowa wykonana wmodiielme)

— siatks zakleid folia, samoprzy-
lepna w celu zabezpieczenia mem-
bran i nakladek przed wypadnie.-
ciom,
— w otworach maski umiescid

klawisze zgodnie z rys. 3a,
— na masks z klawtiszami nalo-

zyd kompletna. siatke i trwale po-
la.czyd, nadtapiaja.c wystajace igiel-

ki nadlewow maski.
Teraz mozna przysta.pid do zmon-

towania calego kalkulatora. W tym
celu nalezy:— wcisnqc od zewnatrz w okien-
ko obudowy oslone wyswietlacza,
— wdsnqd wylaeznik suwakowy,
— przykrecid gniazdko zasilainia

zewnetrznego,
— dolutowad przewody zasUania

zgodnie z rys. 5,

— dolutowad przewody do plytki
stykowej klawiatury,

— wcisnqd kompletna. klawiature.
w okno obudowy od srodka,

— dolutowad do plytki ukladu
elektronicznego przewody klawiatu-
ry (rys. 2 i 3a) oraz przewody za-
silainia (rys. 5),

— wcisn^d plytke. ukladu elektro-
nicznego pomiedzy oztery uchwyty
w czesci wierzchniej obudowy,
— nalozyc dolna. czesd obudowy,

zatrzasna.c i skrecid sruba. M-2 (we
wnece przeznaczonej na baterie.),

— podla.ezyd baterie, umiescid w
obudowie i zabezpieczyd przykrywa..

W przypadku trudnosci ze zdoby-
ciem wszystkich element6w klawia-
tury fabrycznej mozna ja. cze£cio-
wo wykonad samodzielnie. M«m-
brany i klawisze pojawiaja. sie. cza-
sami w sklepach BOMIS-u i sa.

zwykle sprzedawane na wage.. Mem-
brany trzeba bezwzglednie kupic,
natomiast klawisze mozna ewentu-
alnie wytoczyc (rys. 6), nip. z plek-
siglasu. Klawisze na rys. 6b sa.

bardziej skomplikowane do wyko-
nania, lecz maja. te. zalete, ze mniej
mecza. sie. palce przy obsludze kal-
kulatora (mniejsza sila nacisku na
klawisz).

Plytka stykowa, ze wzgledu na
ksztalt membra n, musi byd wyko-
nana z laminatu dwustronnie po-
krytego miedzSa.. Na rys. 3a i b
przedstawiono obie strony plytki
stykowej wraz z rozmieszczeniem
klawiszy, identycznym jak w kal-
kulatorze K-764. Plytka ta jest nie-
co prostsza niz oryginabia fabrycz-
na, bxak w niej otworow do wy-

konania polqczeii z innyrni elemen-
tami.
Wykonanie plytki jest tylko po--

zomie trudne. Najpierw nalezy sta-
rannie zaznaczyd odpowiednie pun-
kty, potem wywiercid otwory wier-
tlem # < 1 mm i oczyscii. Nastep-
nie trzeba naniesc po obu stronach
rysunki sciezek, wytrawid i pono-
wnie oczyicid. Przez kazdy otwor,
kt6ry powinien byi metalizowany
nalezy przewlec drucik i przyluto-
wad po obu stronach plytki. Miejsce
lutowania musi byd od strony mem-
tony starannie wyrownane i wy-
gladzone. Przed ostatecznym zmon-
towaniem klawiatury pola stykowe
poleruje sie., odtluszcza (np. spiry-
tusem), po czym unika sie. zabru-
dzenia i dotykania palcami. Zmniej-
szy to podatnoid miedzi i cyny na
korozj^.
Klawiatury: fabryczna i pokaza-

na na rys. 3a i b nie wykorzy-
stuja. wszystkich mozliwoici obli-

czeniowych procesora (majq tylko
po 24 klawisze). Warto wiec poku-
sid sie. o skonstruowanie klawia-
tury z 30 klawiszami. Odpowied-
niq plytke. stykowq wraz z rozmiesz-
czeniem klawiszy pokazano na rys.

4a i b, a na rys. 8 i 9 — plytki-
-siatki do obu klawiatur. Odpo-
wiednie materialy na plytki to: plek-
siglas, tekstolit, preszpan. Maske.
klawiatury wykonuje si$ z blachy
aluminiowej, pleksiglasu lub podob-
nych materia!6w. Na rysunku 10

pokazano maske. klawiatury w wer-
sji K-764 (24 klawisze). Maska pel-

nej klawiatury zawiera odpowiednio
wiecej otwor6w.
Maske. mozina opisad za pomoca.

suchej kalkomanii o nazwie ..Kal-

kotexf (typ D, wielkoid 10 p). Jest
ana krajowym odpowiednikiem za-
chodnich wyrobow firm LETRASET
lub DECADRY.

Pola.czenie ze soba. poszczegdlnych
plytek w s^x>s6b identyczny jak w
klawiaturze fabrycznej nie jest w
warunkach amatorskich moiliwe.
Aby zapewnid calosci odpowiedniq
sztywinoSd nalezy zastosowad pod
plytka. stykowa. podkladke (najle-

piej z cienkiej, lecz sztywnej bla-

chy alumdiniowej) o takich samych
rozmiarach jak maska. Calosd (siat-

ka + plytka stykowa + blacha
usztywniaja.ca) moze byd sklejona
klejem Epidian-5 lub skrecona czte-

rema srubami M-2 (rys. 11).

Nalezy zwrocid uwage na gru-
bosd klawiatury, ktora po ziozeniu
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6-5

«yi. (. Plr*a-«ia»a klnriotun kalkula

(Mnfa K-7M)

Spis elementdw (model K-764)

1. Zmontowana kompletna plytka
ukladu elektronicznego

2. Klawiatura

3. Obudowa:
a — cz$sc wierzchnia.
b — czesd dolna,
c — przykrywa baterii,

d — pxzesroczysta, czerwona,
soczewkowa oslona wyswiet-
lacza,

e — sraba z nakretka M-2 do
skrecenia ze soba cz^ici a
i b obudowy

4. Wylacznik zasilania (suwakowy)

5. Gniazdo zasilania zewnetrznego
(koncentryczne, typu sluchawko-
wego)

6. Bateria 9 V (typu 6 F 22)

64.5

ooooo
oeoo o
ooo o o

6
_45_

tri t. nrtto-itoko p«*w| kiowiotiuT

powinna wynosic 6 mm (rys. 11).

talwe bedzie -w&wczas jej zamoco-
wanie (na wcisk) w fabrycznej obu-
dowie kalkulatora, oczywiscie po do-
kladnym dopasowamu dlugosci i sze-

rokosci ptytek oraz wykonaniu wy-
ci$c w masce.

Konstruowanie klawiatury we
wlasnym zakresie wymaga cierpli-

wosci, precyzji i odpowiedniej orga-
nizacji pracy. Z podanych na rysun-
kach rozmiarOw ptytek tworza.cych

jq, za podst awowe nalezy uzmac
rozmdary maski. Prace, rozpoczyna
sie. od dokladnego wytrasowania
i wypunktowania maski. Naste/pnie
trzeba przygoto-wac materialy na
plytk^-siatke., plytke. stykowq, blasz-
ke. usztywniajaca. i podkladkq izo-

lacyjna tak, aby ich laczna grubosc
plus grubost ..stopki" klawisza wy-
nosily 6 mm. Grubosc te. mozma
dobrad przez zastosowanie odpo-
wiednich materialow na plytke, izo-

lacyjna i miekkich nakladek na
blaszki membran. Przygotowane ele-

menty nalezy zlozyc warstwami i

67.5

8 S

o

»M- 10. Masks klawiaturr |m|t K-764)

skr^cic ze sobq, a nasteravie calosc
przerwdercic wierttem 9 < 1 mm
przez punkty wytrasowane na mas-
ce. W koricu trzeba elementy roz-
Iqczyd i obrabiac kazda. plytke. we-
dlug rysunkow, wykorzystuja.c jui
wykonane otwory. Rodzaj i wyko-
nanie obudowy kalkulatora pozo-
stawiamy inwencji twdrczej Czytel-
nikow.

Kalkulator jest zasilany z baterii

9 V. Niekt6re egzemplarze proces6w
pozwalaja jednak na zastosowanie
nizszego napiecia zasilania, np. 6 V
(czq& I). W takim przypadku moz-
na zamiast baterii uzyd z powo-
dzeniem kilku ogniw akumulatoro-
wych typu KB 16/7 1,2 V (CEN-
TRA). Mozliwe jest nawet wluto-
wanie ich „na plasko" w odpo-
wiednie otwory w plytce ukladu
elektronicznego, co oczywiScie wy-
maga innego zaprojektowania mo-
zaiki.

ANDRZEJ SOCHON
Fol. Igor Sni«ciriiki
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Sloneczna

instalacja
Nowym rodzajem energii, wykorzystywanym dose szeroko
na calym swiecie, Jest energia promieniowanla slonecxnego.
Polska ma warunki naslonecznienia bardzo zblizone do
wielu krajow europejskich. W naszym klimacle ok. 80°

rocznego promieniowanla Slonca przypada na okres cieply,

tzn. od kwietnia do wrzesnia. Od paru lat prowadzi sie.

u nai prace naukowo-badawcze w tej dziedxinle, w wy-
niku ktorych uruchomiono rdzne instalacje zasilane ener-
gia. promieniowanla Slonca, wytwarzajace gerqea. wode,

w warsztatach, do hodowli zwierzat, dla campingow tu-
rystycznych, do ogrzewania wody w otwartych basenach
k^plelowych I inne. Opracowuje sie. r6wnlez system ogrze-
wania Slohcem dom6w w rozproszonym budownlctwle in-

dywidualnym.

Wspomniane instalacje sloneczne
sa. dose skomplikowane i wymaga-
ja. zaplecza przemyslowego. Propo-
nujemy instalacje. sloneczna. do wy-
twarzania goracej wody, mozliwa, do
wykonania w warunkach amator-
skich. Pfewne trudnoici moze spra-
wic kupienie rurek potrzebnych do
wykonania absorbera oraz doktad-
ne polgczenie ich <lutowanie twar-
de, spawanie) z rurami zbiorczymi
(rys. 5). Instalacja ta moze znalezc
masowe zastosowanie w domkach
letniskowych, ogrodkach dziaJko-
wych, do podgrzewania wody w
malych basenach ka.pielowych dla
dzieci, do mycia samochodow oraz
wsze^lzie tarn, gdzie wyste,puje 6to-
sunkowo nieduze zapotrzebowanie
na ciepla. wod§.

Czynna powierzehnia Icolektora
wynosi 1,8 m*. Temperatura wody
przy obiegu otwartym w okresie
iredniego napromieniowania w le-

cie osiqga ok. 35—40°C, przy obiegu
zamknietym fbraku odbloru wody)
dochodzi do 80—85°C.

Instalacja sloneczna sklada sie. z
dwoch gl6wnych elemen^dw: kolek-
tora slonecznego i zbiomika gora,-

cej wody, kt6re mozna ustawid
wprost na ziemi (na lekkiej kon-
strukeji metalowej) lub na dachu.
Modulowa budowa kolektora umoz-
liwia rdwnolegle poiqezenie go z

innymi o tej samej konstrukcjl. a
naste^mie podla.czenie calego zespo-
hi do wspotoego zbiomika. Poawoli
to na zwi^kszenie ilosci cieplej wo-
dy. W tym pizypadku pojemncsc
zbiomika powinna by6 wieksza.

BUDOWA
I DZIAI.AME INSTALACJI

Kolektor sloneczny 1 instalacji
(rys. 1) jest ustawiony pod katem
45° w stosunku do poziomu. Jego
budowe. pokazano na rys. 2 i 3.

Zbiomik wody goracej 2 o wymia-
rach: wysokosc 800 mm, srednica

500 mm, wykonany z blachy ocyn-
kowanej o grubosci 0,5 mm, ma
pojemnoic ok. 150 1 wody. Powi-
nien bye izolowany wata. mineral-
na. lub piankq poliuretanowa. i po-
kryty na zewnatrz folia, aluminio-
wq. Dotyczy to rdwniez przewoddw
z goraca. woda.. Urza.dzenie ma
trzy krocce: a — do doprowadzenia
zimnej wody do kolektora, 6 — do
doprowadzenia do zbiomika gora-
cej wody z g6rnej rury zbiorczej
kolektora i c — na g6mym dnie
zbiomika do pobierania goracej
wody uzytkowej. Urza.dzenie b^dzie
dzialalo prawidlowo jesli do krdeca
a doprowadzi sie. zirnnq wode. pod
cisnieniem wiejeszym niz ciinienie

slupa cieozy w zbiomiku. Waru-
nek ten zostanie spemiony przy za-

silaniu z hydroforow lub miejskiej
sieel wodociagowej. Rurociqgi lacza-
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ce kolektor ze zbiomikiem o sred-
nicy 3/4" lub 20—25 mm moga. bye
sztywne lub elastyczne. Przy kon-
strukcji elastycznej krocce laczy si?

odcinkami przewod&w gumowych
lub z tworzyw sztucznych o odpo-
wiedniej srednicy.
Zbiornik jest osadzony w koszyku

utworzonym przez obw6d pr^ta 7

o srednicy 3—4 mm, przyspawane-
go do koricdw pret6w pionowych 4

o srednicy 10 mm oraz tr6jka_ta

r6wnoboczmego 9 z pr?tow o sred-
nicy 10 mm i dlugosci 560 mm,
przyspawanych w spos6b pokazany
na rys. 1.

Pionowe prety o dlugosci 1500 mm
opieraja. si? na tr6jka,cie o bokach
r6wnych 560 mm, wykonanych z

plaskownikow 40X5 mm. W polo-
wie pionowych pr?t6w, w celu
wzmocnienia konstrukcji, przyspa

-

wano tr6jkat 5 r&wniez z pr?tow
o srednicy 10 mm.
Do dolnego trojka.ta konstrukcji

podtrzymujqcej zbiornik sa. przyspa-
wane dwa plaskowniki 3 — 40X5
mm, o dlugosci 1400 mm, zakonczo-
ne poprzecznym podobnym plasko-
wnikiem z dwoma ogranicznikami
6, na kt6rych opiera si? skrzynia
kolektora. Konstrukcj? usztywniajq
dwa pr?ty 5 o srednicy 10 mm,
przyspawane pod ka.tem 45° do po-
ziomu, na kt6rym spoczywa skrzy-
nia kolektora. Mozna ja. jednak wy-
konac z innych ksztaltowrukdw:
rur, kqtownikdw, ceownik6w spa-
wanych lub nitowanych miedzy so-
faa.. Musza. one zapewnic dobra. wy-
trzymalosc konstrukcji.

Sta low4 konstrukcj? nosna. nale-
zy pomalowac farba. ochronna. w
celu zabezpieczenia przed korozjq.

KOLEKTOR SLONECZNT

Glowna. cz?scia kolektora sftmecx-
nego (rys. 2) jest drewniana skrzy-
nia 1.1 o wymiarach zewn?trznych
1900X1070X105 mm, wykonana x

An'a^ \ vV \s<> \V .S.O "A -\\a\v < •

Ryi. 3. Polqcieni* dasak dna ikayni : o — no
loklod, b - na wpu»t

y«. 4. Mocowanie siyb: a - no wiporniku,

b - w ramia

desek heblowanych o gruboSci 20

—

—25 mm. Dno skrzyni sklada si?

z desek o grubosci 30 mm polaczo-
nych na zaklad lub na wpust (rys.

3). Calasc musi bye impregnowana
pokostem i pomalowana na czamy
matowy kolor.

W polowie dlugosci bok6w jest

wciety wspornik szyb z teownika
aluminiowego 1.7, o wymiarach
30X30X3 mm lub zblizonych. Po-
winien byd wpasowany w boki
skrzyni tak, aby umozliwic r6wne
nalozenie na sciany kolejno: gumo-
wego uszczelnienia J.JO o grubosci
3 mm, szyby o grubosci 4 mm J.9

oraz drugiej uszczelki gumowej o
grubosci 33 mm (rys. 4).

Na czolo skrzyni nalozono ram?
dociskowa. 1.6 z aluminiowego ka.to-

wnika o wymiarach 40X20X4 mm.
Po lekkim docisnieciu mocuje si?

ja. za pomoca. wkr?t6w 1.8 do scian
skrzyni kolektora.
Na dnie skrzyni znajduje si? izo-

lacja cieplna 1.2 o grubosci 40 mm
(styropian, wata mineralna, pianka
poliuretanowa lub wata szklana),

a na niej fol'a aluminiowa 1.3 o
grubosci 0,1—0,2 mm, uzywana do
opakowaii. (Izolowanie wata szkla-

na, moze sprawid duze trudno^ci.)

Nast?pna. warstw? stanowi absor-

ber rurowy 1.5 wraz z piytq 1.4.

Budow? absorbera pokazano na rys.

3. Do przytwierdzenia go sa. po-
trzebne po dwa kqtowniki J.J I umo-
cowane na wkr?ty 1.8 na obu rur-

kach zbiorczych. Odleglosc pomi?-
dzy rurkami absorbera a szyba, po-
winna wynosic 12—15 mm. Kolejne
elementy izolacji cieplnej, foli? alu-

miniowa. i absorber z plyta. nalezy
tak ukladac, aby zachowac wyrrrie-

niona. odleglosc. Jest to warunek
wlasciwej pracy urzqdzenia.

Kolaktor iloneewy o poarionchni 30 nV, do
podgnaiKinla wody, wykonany t produkowa-
nych soryjnlo itelowych gntjnikow plytowych

pnoi Contralny Oirodok adawao-RoiwoJowr
Techniki InitolocyjneJ „lnilal" * 1977 r. w
Nioporooio k. Worfiawy
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Kyi. t. Mocowanie rut da plytr '• a ~ pn» lulowonl*. b - druttm

Obudowa kolektora musi bye
szczelna zar6wno w miejscach la,-

czenia' element6w skrzyni, jak i sty-
ku szyb z jej scianami i wsporni-
kiem. NieszczelnoSc i przedostawa-
nie sie. wilgoci z powietrza powo-
duje powstawanie rosy na szybach,
a wi$c znacznie obniza sprawnosd

kolektora, zwlaszcza w godzinach
rannych.

ABSORBER

Absorber promieniowania slonecz-
nego jest podstawowa cze.sciq calego

urzadzenia. Na rysunku 5 pokaza-
no absorber rurowy z miedzL Moze
on bye rdwniez wykonany z alu-
minium lub stall nierdzewnej; ma-
terialy te sa jednak niedostepne i

sprawiaja, wiele klopot6w przy
spawaniu oraz lutowaniu. Dob6r
srednic rur absorbera zalezy od mo-
zliwosci ich zakupienia. Nieodzowne
jest jednak, aby srednica rury
zbiorczej byla wieksza co najmniej
o 5 mm od srednicy rury grzejnej.
Zatem, jezeli rura zbiorcza bedzie
miala Srednice. 20—22 mm, to Sred-
nica rury grzejnej powinna wyno-
sic 12—15 mm. Grubos6 scianek rur
miedzianych — 1— 1.5 mm, a rur
aluminiowych — 1.5—2 mm.
Do rur absorbera przylega plyta
gruboici 1 mm 1.4, wykonana z

tego samego metalu co rury. W za-
sadzie powinna bye ona przyluto-
wana do rur (rys. 6a). mozna ja.

takze przytwierdzic ocynkowanym
drutem z mi^kkiej stali o Srednicy
1 mm (rys. 6b). Rury zbiorcze. ma-
jace krocce po przeka.tnej, z dru-
giej strony powinny bye zaslepio-

ne przylutowanymi krazkaml lub
wkr^conymi korkami metalowymi.
Szerokosc plyty absorbera po umo-
cowaniu na rurach powinna wy-
nosic 100 cm, natomiast dlugoS6 po-
winna byd r6wna zewnQtrznemu
obrysowi rur zblorczych. Caly
absorber, a wicc rury i polaczona.

z nimi plyte. (blacha) nalezy poma-
lowa6 czarna. farbq absorpcyjna. —
czernia chromowa lub farba. meta-
krylowq. Warstwa farby absorpcyj-

nej musi bye clenka 1 r6wnomier-
nie nalozona na calej powierzehni.

Wazne jest odpowiednie ustawie-

nie instalacji — kolektorem slo-

necznym scisle w kierunku maksy-
malnego naslonecznienia (poludnie).

SERGIUSZ MINORSKI
Fot. Francisiek Gorek

Wycinanie

czaszy wewnftrznej

Na rysunku pokazano wykonanle
pilq tarczowa wewnctrznej czaszy

w drewnie. Spos6b ten rozszerzy
mozliwoSci wykonawcze osobom nie

dysponujacym tokarka.

Obrabiany przedmiot jest prowa-
dzony obrotowo w specjalnym
wxomiku przykr^conym do stolu.

Przedmiot nasuwa sie. na brzesz-

czot pily i bardzo wolno obraca o

kat wie.kszy od 180°. Ze wzgle.du na
wyst^powanie duzych sil bocznych,

c:Qcie nalezy prowadzic bardzo

ostroznte, aby nie uszkodzic narze.-

dzia. Wielkosc czaszy reguluje sie.

wysunie.ciem pily, nie moze bye

jednak, jak to jest przy toczeniu

czolowym, profilowana.

W czasie pracy — ze wzgle.du na
koniecznosc manipulacji r^kami w
poblizu brzeszczotu — nalezy za-

chowai szczeg61nq ostroznoic.
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Lotnia „Stratus R-7"
Lotniarstwo uprawia juz na swiecie okolo 100 tys. lndzl

(dane Miedzynarodowej Federacji Lotniczej FAI, ktore nie
obejmuja lotniarzy nie zrzeszonych w aeroklubach). W 1976
r. zostalo ono uznane za rodzaj sportu lotniczego i przy
Zarzadzie Glownym Aeroklubu PRL powstala Komisji
Lotniowa (adres: 00-079 Warszawa, ul. Krakowskie Przed-
miescie 55, tel. 26-20-21 w. 38). Kodeksem lotniarza jest

..Tymczasowa instrukcja wykonywania lotow na lotniach
w Aeroklubie PRL", ktora zawiera przcpisy i zasady upra-
wiania tego sportu.
Latanie jest duza przyjemnoscia, ale — aby bylo bez-

pieczne — nalezy przestrzegac przepisow; dlatego kazdy
lotniarz powinien zapoznac sis z tym dokumentem i naj-
lepiej wstapic do sekcji lotniowej najblizszego aeroklubu
regionalnego. Mozna tarn po przeszkoleniu otrzymac Kar-
te. Lotniarza, zalatwic ubezpieczenie, uzyskac pomoc w zgro-
madzeniu materialow do budowy oraz sprawdzenie amator-
skiej konstrukcji (za posrednictwem aeroklubow mozna
skladac zamdwienia na pokrycie z dakronu).
Bardzo pomocna dla wszystkich pragna.cych przypiac

skrzydla bedzie ksiazka Wiesiawa Stafieja ,, Lotniarstwo".
Dotychczas nie ma zatwierdzonych przez APRL doku-

mentacji ani opracowanych wymagan technicznych lotni.

Lotnia ,.Stratus R-7" zaliczana do klasy I (ktora obejmuje
aparaty sterowane wylacznie cialem pilota) powstala
w Akademickim Klubie Lotniarskim Politecbniki Warszaw-
skiej. Konstrukcja ta laczy cechy lotni szkolnej przezna-
czonej do szkolenia podstawowego oraz sportowej, umozli-
wiajacej latanie treningowe i starty w zawodach.

Dane techniczne lotni ..Stralus R-7"

- rozpie.toic — 10,1 m
- dlugoSc — 4,4 m
- powierzchnia noSna — 18.4 m*
- wydluienie — 5,54

- kat rozwarcla kraw^dzl
natarcla — 110*

- kat naddatku pokrycia — 2*

- doskonalosc

aerodynamiczna — 7—*
- dlugoSc po ztozeniu — 3,3 m

(6,2 m przy ztozeniu cze^ciowym,
ml^dzy kolejnyml lotaml)

,

- masa — 19-23 kg
(w zaleznofici od zastosowanych ma-
teriatfiw: rur, pokrycia itp.).

SZKIELET

Sklada sie. on (rys. 1 i 2) z rur

duraluminiowych PA7Nta 40X1.5
mm (kraw^dzie natarcia, kil, dzwi-

gar) oraz PA7Nta lub PA6Nta 26X
Xl,5 mm (tr6jkat sterowniczy,

maszt) i 20Xl>5 mm (wsporniki

odcia.g6w poziomych krawe.dzi na-

tarcia). Mozna r6wniez zastosowaf

rury o wiekszej srednicy, np. 45X
Xl,5 mm; niezbedna jest wtedy
zmiana wymiar6w niekt6rych okuc.

Rury krawedzi natarcia oraz ki-
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tp. 1. Lotnio „Stra4ut R-7"

° J. oS

2 gory Widok

la sa. dzielone — l^czy sie. je za

pomoca. tulejek, najlepiej duralumi-
niowych (PA7Nta) o minimalnej

grubosci scianek 2,5 mm. Powierz-

chnia zewnetrzna tulejki oraz we-
wnetrzna rury Igczonej powinny bye
starannie wypolerowane i dopaso-

wane. Wskazane jest przetarcie

smarem tych powierzchni przed

z doru

kazdym zmontowaniem. aby zapo-

biec zatarciu si? rur. Ponadto ostre

kraw?dzie tulei powinny bye lekko

zukosowane (sfazowane), by ulat-

wic jej przesuwanie wewnqtrz rur.

Swobodne konce rur szkieletu, jak

r6wniez odcinki, w kt6rych wyste-

puja, otwory pod sruby nalezy za-

bezpieczyc przed zgniataniem, wkle-

jajqc lub wciskajac kT6tkie tuleje

(np. analogicznie jak Tury I3cza.ce,

dlugosci 50 mm na kazdy otw6r).

W tym przypadku nie nalezy zapo-

mnied o uprzednim zukosowaniu
ostrych krawedzi tulei.

Elementy okucia w^zla central-

nego (B2, B3), do ktdrych sa. zamo-
cowane dzwigary, nalezy wygia,c

pod katem 2° (ze wzglsdu na wznie-

sienie dzwigara 2°). Oznacza to, ze

kazda polowa dzwigara jest podnie-

siona do g6ry o 2° — mierzac od

poziomu, w piasiczyznie pionowej

przechodzqcej przez dzwigar.

Strzahka sprczystego wygi^cia

krawedzi natarcia odcia.giem piono-

wym (cylindrycznosc) powinna wy-
nosic 80 mm. W^zel H jest umiesz-

czony na krawedzi natarcia w po-

lowie odleglosci miedzy we^lami A
i E, natomiast w?zel F w odleglosci

950 mm od kohca tej krawe.dzi.

W lotni zastosowano bezstopnio-

wa, regulacje. podwieszenia pilota —
szczegbl B5 (rys. 5). Jest to potrze-

bne przy oblatywaniu lotni, tj. do

dobrania takiego podwieszenia pilo-

ta, aby slty na sterownicy byly

minimalne. Okucie B5 jest zabez-

pieczone przed przesuwaniem sie.

wzdluz kila dociskiem za pomoca,

sruby MS i podkladki z twardej

gumy umieszczonej miedzy oku-

ciem a rurq kilowa.. Po ustaleniu

polozenia podwieszenia, okucie na-

lezy dodatkowo zabezpieczyc przed

przesuwaniem, przykr^cajqc je do

kila sruba, M4. Wstejmie, do obla-

tywania, odleglosc podwieszenia od

tylnej sruby okucia centralnego B
powinna wynoslc ok. 80 mm.
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Okucia D2 (rys. 6) umieszczone

na ramionach sterownicy, umozli-

wiaja. regulacjs polozenia ka.towego

sterownicy i uzyskanie wlasciwego

zakresu sterownosci. Nast^puje to

przez poluzowanie odcia.g6w wzdiu-

znych g6rnych srub mocujqcych o-

kucie oraz przesunie^ie linek w o-

kuciu.
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ODCIAGI

Wykonane sa. z linkl stalowej

lotniczej: odciqgi g6rne oraz od-

ciqgi poziome i pionowe krawedzi

natarcia z llnkl o srednicy 2 mm.

pozostate zas z linki o srednicy

2,5—3 mm.
Nalezy zwrocid szczeg61na. uwage.

na staranne wykonanie zakonczen

linek odcia.g6w i stosowac zacis-

kanie na prasie wedlug schematu

na rysunkaeh. Do regulacji dlugos-

ci i prawidlowego naciqgu linek

(g6rnych oraz odcia.g6w: poziome-

go i pionowego kraw^dzi natarcia)

mozna uzy6 scia.gaczy lotniczych.

Wskazane jest zastosowanie w
wqzlach C i E na g6rnych linkach

tzw. szybkich napr^zaczy, kt6re u-

latwiaja. i przyspieszaja. montowa-
nie i demontowanie lotni.

@@@@

Rn. t. W,..l r

Dokoncienie no itr. 15



Zjednoczenie

Sprzftu

Oswietleniowego

i E'ektroinstala-

cyjnego

POLAM
oferuje:

nowoczesne i stylizowane, pojedyncze
i w petnyrh kompletach oprawy do-
mowe do oswietlenia ogolnego i miej-

scowego
niezawodne, wysokiej jakosci zrodta
swiatfa do ogolnych celow oswietle-

niow, n oraz o przeznaczeniu specjal-

nym
szeroki asortyment nowoczesnego
sprietu efektroinstafacyjnego do in-

stalacji domowych i przemystowych
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Lotnia ..Stratus R-7"

Dokohcienie ze str. 13 Otwor do rnoco-
wania pokrycia ®

Otwor *6 do mocowania G1 1 G2 Potozeme
kqtowe osi otworu takie.aby kqt skr^ce-
nia listwy G1 wzgledem osi kila (w rzucie
bocznym) byr-17?0dlegrosc K najlepiej

1 ustalic pozatozemu pokrycia na szkielet.

j^u] , 160 60 ^nrt rurkowyy^j
V ^

2995

KrQWQdZ natarcia szt 2 Dtugosc rury tqczqcej 240

Tuleja na wcisk

2360

.300, 1 , ec
. .1 1

.20

i I
. 60

1760

2000

Kil szt.1. Dtugosc. rury tqczqcej 220.

Dzwiggr szt. 2.

4otw.«6 ipl

Boczna tro ikQta.szt.2.

(A

'1 <D6 • t3& f^'—^ *

CD

55

1500

Poprzeczng trojkqta.szt.i. Maszt. szt.i.

-I
*

* 350

Wysiegnik odciagu szt. 2.

«r> 12. lurr iikielrtu

Rr>. IP. W«i«i H

*r». 11. W«nl I

Opis wykonania pokrycia i u-

prz^zy wraz z pozostalymi rysunka-

mi zamiescimy w nast^pnym nu-

merze.

PIOTR KORPAL
GRZEGORZ RYCAJ

Fol. Jercy Metelstci
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Mozaiki

Nasza wiedia o iztuce nie istniejqcych jui cywilizacji w du-

zym stopniu zalezy od tego, jok szeroko stosowaly one kamieri.

Jest to bowiem najbardziej „dlugowieczny" material. Najdaw-
niejsze, przetrwale do naszych czasow dzieta ulozone i koloro-

wych kawalkow kamienia, pochodzq x trzeciego tysiqclecia p.n.o.

(cywilixacja sumeryjska). Te barwne kompozycje naxywamy mo-

zaikq.

Wspaniary rorwoj sztuki ukladanie

mozaik nastqpil w starozytnej Grecji

i Rzymie. Wybitnl artysci dekorowali
sciany i podtogi palacow, swiqtyn, do-
mow tematycznymi kompozycjami i or-

tak dobranego i wycie.tego, ze nie tylko

odgrywal role, plamki barwnej, lecz

spetniol funkcje. calego detalu lub je-

go czqsci — biolego obioku. drzewa,

okna, dachu itd. Zestaw takich ele-

namentami, wykorzystujqc do tego bo-

gactwo mineralow. W sredniowieczu

sztuka to roxkwitla w Bizancjum oroz

w krojach znajdujqcych sie. pod wply-

wem tej kultury — w Rosji i w Gruzji.

Wtoskie Odrodzenie wnioslo do niej

nowy nurt. dzie^ki czemu we Rorencji

powstala specjalno szkola mozaiki.

Dziela wykonane technikq tarn stoso-

wanq — niewielkie obrazki, blaty sto-

low, dekoracyjne wstawki no meblach
przedstawiojqce kwioty, owoce. fruwa-

jqce motyle - zocx^to pozniej no,zy-

wac mozalkq florentynskq.

Specyfika mozaiki florenryriskiej po-
legala na tym. ze kazdy element by!

wykonany z jednego kawalka kamienia

mentow, idealnie do siebie dopaso-
wanych. tworzyl jednolity obroz. Tech-
nika mozaiki florentynskiej wymagala
nie tylko mistrzostwa ortystycznego, lecz

takze biegloscl w rzemlosle.

Latwiejszo do wykonania Jest mo-
zoika rzymska, w ktorej kazdy element
spelnia jedynie role, borwnego akcen-

tu. Kompozycje mozaiki rzymsklej przy-

pominajq troche, malowidla wykonane
farbq olejnq. W tej technice mozna
stosowac roznorodne moterialy: ka-

mienie, specjalnie przygotowane ele-

menty ceramiczne, smaltyn.

Ukladanie mozaiki jest wprawdzie
sztukq, jednak i amatorzy mogq wy-
konac piqknq szkatulk?, tacq, blat

stolu, stworzyc panneau dekoracyjne
lub kamienny obraz. Sposoby uklodo-

nia mozaiki rzymskiej odpowiadajq
mozliwosciom poczqtkujqcych artystdw.

NAJtATWIEJSZE

W ciqgu wielu lat praktyki opraco-
wano dwa takie sposoby. W pierw-

szym z nich, tzw. bezposrednim, ele-

menty mozaiki sq wciskane w mase.
wiqzqcq lub przyklejane do podloza
(strona licowa obrazu znajduje sie.

na wlerxchu). I odwrotnie — elementy
mozaiki sq naklejane stronq licowq,

a nastqpnie zalewane jakqs miesza-
ninq wiqzqcq. Po wykonaniu tych proc
obraz nalezy odwrocic i oczyscic jego
czqsc licowq.

Aby nabrac wprowy, najpierw nale-
zy wykonac mozaik? w postaci relle-

fowego obrazka ze skrawkow kamienia
lub docieranych otoczakow morskich.
Przede wszystkim trzeba dobrac odpo-
wiedni kolorowy rysunek przyszlej mo-
zaiki (najlepiej w skali 1:1). Nostqp-
nie wykonuje sie. ramkq drewnianq
albo metalowq (z miedzi lub z mosiq-
dzu) z wglebieniem wzdluz wewnqtrz-
nego obwodu (rys. 1). Wgle>ienie jest

potrzebne, aby substancja wiqzqco
mogla je wypelnie i trwole trzymac
obroz w ramie. Jego gl^bokosc powin-
na bye odrobine. wi^ksza od najgrub-
szego kamyka. Do wnqtrza wklada sie.

prostokqt wykonany ze sklejki lub tek-
tury o grubosci t-6 mm. owiniqty
uprzednio dwoma warstwami papieru.
Na papier mozno nanieic sam rysu-

nek lub siatkfl, kt6ra ularwi kopiowo-
nie rysunku. Ramke. trzeba lekko scze-
pic ze sklejkq za pomocq gwozdzikow
i ustawic poziomo no stole. Do pracy

jest potrzebna jeszcze pinceta do ukla-
dania kamykow oraz szybko schnqcy
klej (zywica epoksydowo) do ich mo-
cowania,

Pned przystqpleniem do ukladania
obrazu trzeba przestudiowac rysunek
i posegregowac kamyki na poszczegol-

ne grupy. tworzqce glowne okcenty
barwne kompozycjl. Zwykle do duzych
fragmentow pierwszego planu dobie-

ra si'e. wi«ksze kamyki, a do fragmen-
tow mniejszych oraz do drugiego pla-

nu — drobniejsze.

Kolory kamienl naturalnych rzadko

dokladnie odpowiadajq kolorom obra-

zu. Nie powinno to nas peszyc. W ogo-

le nie nalezy dqzyc do doslownego
kopiowania. Jezeli proporcje borw sq

przestrzegane, a faktura powierzchnl

kamykow jest zbllzona do faktury

przedstawianych przedmiotow, to dzie-

lo powinno bye udane.

Ukladanie kompozyeji rozpoczyna sie.

od jej najwickszych i najwainiejszych

fragmentow. Poszczegolne elementy

uktada sie. stronq licowq do g6ry. Po-

czqtkowo nie uiywa sie. kleju, aby

mozna bylo umionioc i praestawiac

poszczegolne kawalki. Dopiero po za-

konczeniu komponowonia J-ozdy ka-

myk przykleja sie. do podloza. Wolne
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miejsca mi?dzy wszystkimi elementami

i romkq nolezy wypelnic przygotowanq
wczesniej iywicq epoksydowq. wycis-

kajqc jq przez popierowy lejek. War-
itwa iywicy powinno mi«c grubosc
2-3 mm (rys. 2).

Po stwardnieniu iywicy ram? wraz

z mozaikq obroca si?, wyjmuje wklad-
k? i stronq licowq ktodzie na mi?k-
kiej podkladce. Drugq strong doklad-
nie oczyszcza si? i w mior? moiliwosci

usuwa prcekladk? papierowq. Oczysz-
czc-nq powierzehni? nolezy obficie po-
kryc warstwq iywicy epoksydowej, na-
st?pnie przeloiyc worstwq mocnej tka-
niny, nojlepiej z wlokno szklanego,
I ponownie zaloc iywicq. Jeieli po-
wierzchnia kamykow nie jest dosta-

tecznie gladka, to otrzymany obraz
bedzie wyblakty, pozbawiony soczysto-

ici barw. 2eby oiywic kolory wystar-

czy pokryc komyki bezbarwnym lakie-

rem nitro. Wykonczenie ramki zolezy

od kompozycji oraz ogolnej kolorysty-

ki dziela.

Z POLEROWANA.
POWIERZCHNIA.

Kolejny stopieri wtojemniczenio to

wykononie mozaiki z polerowanq po-
wierzchniq. Jest to zodanie troche,

trudniejsze. Komyki powinny bye po-

ci?te na plytki (grubosc plytek nie ma
istotnego znaczenia). Ci?cie nie jest

sprawq latwq, jest potrzebna do tego
ixlifierka z tarczq diamentowq.

Mozaik? z gladkq powierzehniq moi-
na wykonywac kilkoma sposobami. Oto
jeden z nich. najbardziej uiyteczny w
warunkach amatorskich. Proc? naleiy
rozpoczqc, jak popaednio, od wyboru
rysunku. Nast?pnie trzebo przygotowac
kolorowe plytki z odpowiedniego ko-

mienio oraz dwie jednokowe ramki,

odpowiodajqce wymiorom rysunku,

o wysokosci rownej 1 10 do 1/15 dlu-

gosci wi?kszego boku, lecz nie mniej-

szej nii co najmn'ej dwie grubosci

plytek kamiennych. Do jednej ramki
przybija si? plaskie dno i do tak otrzy-

manej skrzyneczki wsypuje rownq war-

stw? piasku (do polowy wysokosci ram-

ki). Wtosnie no tej worstwie uktado

si? mozaikq. W celu ulotwienia kopio-

wania rysunku moina noniesc siatk?

wspo'rzednych. Wspolrzedne zaznacza
si? na ramce, a potrzebne punkty znaj-

duje za pomocq dwoch linijek lub na-
ciqgni?tych nici (rys. 4).

Sposoby ukladania niczym nie roi-

niq si? od tych, ktore jui przedsta-

wiono. 2eby otrzymac rownq powierzeh-
niq, wszystkie plytki kamienne dociska

si? ubijakiem (rys. 3). Kolejna ope-
racja wymaga duiej precyzji. Za po-
mocq wqskiej nasadki odkurzacza
trzebo usunqc wszystkie ziarenka pias-

ku znajdujqce si? na wierzehu oraz

w szparach pomiedzy plytkami. Na-
stepnie na mozaik? nokloda sie. ar-

kusz kalki posmarowany klejem i do-
ciska go ubijakiem. Wysuszony arkusz
wraz z mozaikq kladzie si? na stole

stronq licowq, usuwa resztki piasku,

wklada do drugiej ramki i zalewa
cienkq warstwq (1-2 mm) iywicy epo-
ksydowej.

Po stwardnieniu pierwszej warstwy
kladzie si? drugq, ktora powinna zo-
pewnic mozaice jednolity wyglqd oraz
sztywnosc. Warstwo to moie bye tok

grubo, jok ramka. Najlepiej wykorzys-

toc te somq iywic? z dodatkiem wy-
pelniacza (drobny grysik kamienny) w
proporcji 1:1. Wskazane jest dwukrot-
ne wylewanie masy i zastosowanie
przekladki wzmocniajqcej z wlokno
szklonego lub cienkiej siatki drucianej.

Po zakonczeniu tych proc stron? lico-

wq moina oszlifowac i polerowac.

Fragment starebabiloAiklaJ moralkl M xbiorow muicum w Mrlini*

fl II ItTI li lt 11JMH1 "!-¥

W pracownioch kamieniarskich do
tego celu stosuje si? obrabiark? z

trzpieniem luino przesuwanym w pla-

szczyinie poziomej. W warunkoch ama-
torskich duie mozaiki szlifuje si? r?cz-

nie proszkami sciernymi. Jako narz?-

dzie szlifujqce moie sluiyc kawalek
kamienia o plaskiej rownej powierzeh-

ni i odpowiedniej twardosci, dobranej
do materialu mozaiki. Moina tei uiyc

denka szklanej probowki o srednicy

40—oO mm. Pod koniec szlifowania

kostk? kamiennq lub szklanq moiemy
zamienic na drewnianq. Ostateczny
polysk nodoje si? mozaice przez pole-

rowanie tlenkiem chromu i wodq (po-

dobnie jok przy innych wyrobach z

kamienia). Polerowac moina r?cznie

kawalkiem filcu lub wiertarkq nisko-

obrotowq, wyposoionq w filcowy krq-

zek.

Szlifowanie i polerowonie kamienia

jest bordzo pracochlonne, wymaga tei

wielkiej precyzji i cierpliwosci. Zwier-

ciadlanq powierzehni? mozoiki moina
uzyskac rowniei w inny, latwiejszy spo-

sob. Wystorczy powierzehni? wyrownac
za pomocq srednioziarnistego proszku,

odtluscic, obficie pokryc iywicq epo-
ksydowq, a nast?pnie przycisnqc do
niej czystq, nie porysowanq tofl? szkla

organicznego i usunqc p?cherzyki po-

wietrza. Po stwardnieniu iywicy szklo

noleiy zdjqc. Na powierzehni mozoiki

powstanie gladka, lustrzana worstwo.

Pozostaje wykonczenie ramki lub —
jesli jest zb?dna — usuni?cie jej. Ta-

kie ..polerowonie" mozno stosowac tyl-

ko wtedy, gdy mozaika nie jest przez-

naczono do ozdobienia przedmiotow
uiytku codziennego, bowiem warstwo
iywicy jest nietrwola i latwo ulega
zodraponiu. Aby mozaiki trwale za-

chowoly swoj polysk i soczystosc kolo-

row, trzebo je polerowac.
Przedstawione sposoby wykonania

mozaiki sq najprostsze i najlatwiejsze.

Moiaiko wykonano I kawalkow plyUk c«to-

miexnych, pnykUJona do sufitu
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Rys. «

Dotyczq one tylko metody bezposred-

niej, kiedy przyszle dzieto caly czas
znajduje sie. przed oczami tworcy i w
trakcie pracy mozna je latwo ulep-

szac. Oponowowszy Je mozna z czo-

sem si^gnqc po sposoby ..mozaiki od-
wrotnej", a w przyszlosci, bye moze,
sprobowad sit w trudnej sztuce mo-
zaiki florentynskiej.

Wedlug „Nouka i UW
oprae. J.M.M.

Fot. Marek D. Naroiniak

Wyznaczanie

srodka

okr^gu

No rysunkach przedstawiono prosty przyrzqd

do wyznoczania srodka okr^gu przekroju czo-

towego walcow. Jest on oparty na zasadzie

przecHiania sie. w srodku okr^gu dwoch pro-

stopodlych wyprowadzonych ze irodkow cleciw.

Przy wyznaczanlu srodka okrqgu, dwustronne

drewniane kolfci opiera siq na bokach walca.

Dtuzsze ramie,, ktdrego wewnqtrzna kraw^dz

jest prostopadla do odcinka (w jego irodku).

Iqczqcego osie ko'kow, sluzy do kreslenia

prostych na czote wo lea.

Do wykonania jest potrzebny kawotek sklej-

kl o gruboscl 10—12 mm I dwa kolkl 2 twar-

dego drewna o irednicy 10 mm, Kolkl nalezy

wkleid w zaznaczone miejsca korpusu, Bardzo

storannle
I
dokladnle nalely wykonac otwory

pod kolkl. Srodkl i ch muszq lezec dokladnle

na II nil prottopadtej do kraw$dzi kreslarskiej,

w rownej odleg'osci od nlej, gdyz od tego

zalezy doklodnoic wyznoczania srodka okr^gu.

Hak zeglarski

2eglorzom na pewno przydo si* specjalny

hak umozliwlajqcy przewlekanie fin zeglorskich

(i Innych) przez oczka umleszczone no dure;

wysokoici (rys. 1). Mccuje sie. go na drew-

nlanym drqzku o dlugoic! umoillwiajqce] swo-

bodne manewrowanle w poblizu oczka. Ko-

lejne crynnoscl przy poslugiwoniu siej hakiem

pokaxono na rys. 2.

Ze wzgledu na masQ, do wykonania urxq-

dzenia najlepiej Jest uzyc aluminium lub jego

stopow, aibo twardego drewna, bez uszko-

dzeri, o dobrej wytrzymatosci mechantczhej

(jesion, dqb, buk).

Oprac. na podstawie
„Popular Science"



DANE TECHNICZNE
Urtqdzenie do produkcji prefabry-
katow budowlanych o niewielkich
wymiarach. Umozliwia:
zwi^kszenie wydajnosci pracy,
eliminacje. transportu r^cznego za-
tadowanych betonem form na miej-
sce dojrzewania,
uzy&kanie wiejcszej wytrzymalosci
i dokladnosci ksztait6w produkowa-
nych elementdw,
wykorzystanie kruszyw pochodzenia
miejsoowego lub odpadow prze-
myslowych.
Pustaczarka ma prosta konstrukcje.
i jest latwa w obsiudze.
Posluguja.c sie. pustaczarka mozna
wyprodukowad komplet prefabryka-
tow Sciennych do typowego domu
jednorodzinnego w ciagu trzech dni
pracy jednozmianowej.
W sklad kompletnego urzadzenia
wchodzi:
pustaczarka z wbudowana. forma.,
w6zek do transportu betonu o po-
jemnoSci 0,5 m*,

wozek manewrowy ulatwiajacy
swobodne operowanie pustaczarka.
na plycie produkcyjnej.
Cena — 200 000 zl

dlugosc
szerokosc
wysokosc rnaszyny stoja.cej na plycie

masa
cykl roboczy (netto)

moc zainstalowana w wibratorze
wydajnosc

— 1680 mm
— 1300 mm— 1000 mm
— 515 kg— 60—180 s— 1,1 kW/380 V
— 720—2880 pustak6w
w ciqgu 8 roboczo-
godzin

maksymalne wymiary formowanych element6w
— dlugosc — 1150 mm
— szerokosd — 730 mm
— wysokosd — 300 mm
Zam6wienia prosimy skladac bezposrednio u producenta z wyprzedzeniem
p6Irocznym.

Zjednoczone Zespoty Gospodarcze
Sp. z o. o.

Zaktad Produkcji Narz^dzi i Urzadzeri

Technicznych
60-959 Poznah, ul. Sw. Wawrzyrica 28

Telefon 432-25 Telex 4157-66
bo.'usvk,ti
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Obudowa
zestawu

muzycznego
W naszych sklepach pojawia sie, corax wiecej urzqdzeri elek-

troakustycznych. Kazdy fonoamator moie wiqc zrealizowac swoje

marzenie i skompletowac zestaw zawierajqcy np. wzmacniacz,
tuner, magnelofon i gramofon.

Proponujemy samodzielne wykonanie
odpowiedniego stelaza, przeznaczone-

go na sprzet popularny, latwo dost^p-

ny na naszym rynku, np. zestaw mag-
netofon-radio-gromofon. Stelaz taki

bardzo utatwio obsluge. zestawu, umoz-
liwiajqc wykonanie stalych, krotkich

polqczen pomiedzy odpowiednimi urzq-

dzeniami oraz estetyczne wkompono-
wanie sprzqtu elektronicznego w na-

sze mieszkanie.

Zaproponowane rozwiqzanie to ste-

laz pionowy, tzw. wieza (rys. 2), Umie-

szczono w nim zestaw skladajqcy sie. z:

• gramofonu Fonica G601A (430X
X 350X100 mm).

• tunera i wzmacniacza stojqcych

obok siebie (150X190X 230 mm).
Elementy te sq nietypowe, na ich

miejsce moina ustawic rodioodbior-

nik ze wzmacniaczem, np. typu

Amator Stereo czy Elizabeth Hi-Fi,

• magnetofonu ZRK M2403SD Dama
Pik (450X180X 350 mm).
Dodatkowo przewidziano miejsce na

polki z plytami gramofonowymi i tas-

mami magnetofonowymi.
Wymiary stelaza sq ncstepujqce;

- szerokosc 487 mm — wyznaczona
przez najszerszy element zestawu, w
tym przypadku jest to mognetofon,

- glebokosc 355 mm - rowna glebo-

kosci gramofonu,
- wysokosc 1200 mm - stanowi sume.

wysokoto wszystkich elementow ze-

stawu oraz grubosci polek.

Gldwnym zalozeniem, obok funkcjo-

nalnosci i estetyki wiezy, jest jak naj-

tartsza i najprostszo konstrukcja. Za-

stosowane rozwiqzania - prymitywne,

bye moie, z punktu widzenia prac

stolarskich - pozwolily jednak na wy-

konanie stelaza najprostszymi narze-

dziami i niewielkim nakladem pracy.

Konstrukcja jest stabilna i wytrzymala.

Glownym materiolem konstrukcyjnym

jest sklejka o grubosci 16 mm, po-

cieta na czesci o wymiarach: 2 boki

355X1200 mm oraz 4 polki 455X
X355 mm. Oslony tylne, wzmacniajqce
korvstrukeje, wyVonono ze Mej/ti o gru-

bosci 5 mm. Ich wymiary sq dobrane
tak, aby zaslaniaJy: jedna catkowicie

czqsc przeznaczonq na plyty i tasmy,

druga - prawie caNcowicie czesc, w
Irtorej umieszczono tuner i wzmacniacz.
Siefokoic ich wynosi 480 mm, a wyso-

kosci w przyblizeniu odpowiednio 350
i 240 mm.

W konstrukeji zastosowano potqeze-
nia klejone Wikolem, wzmocnione do-
datkowo wkretami. Listewki (o przekro-

ju 15X15 mm) wzmacniajqce potq-

czenia polek ze scianami (rys. 1) sq

przykrecone od wewnqtrz scian bocz-

nych, polki od zewnqtrz. tby wkretow

Otworv no przewodv t 5

sq wpuszczone w sklejke. na glebo-

kosc 3 mm, Gafosc jest usztywnioma

dwoma kawalkami sklejki zamoco-
wanymi od tylu w ten sposob, aby
za magnetofonem pozostal przeswit

obejmujqcy takze dolny fragment wne.-

ki na tuner i wzmacniacz, umozli-

wiajqcy swobodne wyprowadzenie i po-

Iqczenie kabll (rys. 3). Blisko tylnej

krawqdzi polek nalezy wyciqc otwory

na poprowadzenie wszystkich przewo-

dow w sposob uporzqdkowany, tzn.

osobno sieciowych, osobno polqczenio-

wych (rys. 1).

W polke. za magnetofonem sq wbu-
dowane cztery natynkowe gniazda sie-

ciowe, do ktdrych wlqcza sie wszystkie

urzqdzenia (rys. 4). Od gniazd pro-

wad zi sle jeden przewod sieciowy za-

koiiczony wtyczkq. Przy wykonywaniu
pozostalych polqczen miedzy odbior-

nikami nalezy zwrocic uwage, aby po-

szczegolne grupy przewodow (sieciowe,

polqczeniowe, antenowe) byly prowo-
dzone osobno, dzieki czemu uniknie

sie zoklocen.

Po ustawieniu sprzetu na odpowied-
nich polkach moie sie okazac, ze

powstcly przeswity wynikle z niedopa-
sowania wymiar6w poszczegolnych urzq-

480

Sciona boczna

Ostona (ylno

Hjt. 1. Obudowa przad zamonlowaniwa
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WZMACNIACZ
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MAGNETO FON
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Obudowa uMcm
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Drut mi»aziany#3 ' 4

obciQQm?ty rurka
i twog ywo // .

jp.aida si.eci.owe
potqczone rownolegle

Ry». 4.

Oniaida sieciow*
xamontowan* no polce

la mogrntofontrn

Rrt. s.

Kon»Uukc|o podpir*
no p»fty gromolonow*

dzeri. W zestowie: gramofon G601A,
radio Elizabeth i magnetofon Dama
Pile przeswity te bqdq niewielkie i nle

trzebo ich wypetniae. W przypadku
sprzfltu bordziej niedopasowanego na-

lery wyciqc odpowiedniq plyte. czoJo-

wq (moskownice) I przyslonic niq od
przodu puste miejica.
Wykonczenie stelazu ze sklejkl jest

proste. Otwory z wkretaml nalezy wy-

pelnic szpachlowkq do drewna (oitat-

nio no rynku ukazala sie doskonala
dp tego celu szpochl6wka produkcjl
NRD, o barwach roznych gatunkow
drewna). Nastepnie stelaz starannie
szlifuje s

i e papierem iciernym. Osta-
teczne wykonczenie zalezy od wystroju

pomieszczenio. Mozna sklejke. polakie-

rowac lakierem bezbarwnym bqdz ko-

lorowym lub pokryc bejeq z politurq.

Najnizsza polka jest przeznaczona
na plyty gramofonowe, ktore powinny

stac pionowo w odpowiednich prze-

grodkach. Przegrodki mozna wykonac
z drutu (rys. 5) lub kupic gotowe z

tworzywo iztucznego.

W celu ochrony przed kurzem stelaz

mozna oslonie drzwiami ze szkla lub

plexi zakrywajqcyml calosc lub tylko

schowek na plyty. Podane rozwiqzanie

Dokoriczenie na str. 39
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Narz^dzia

z Czechoslowacji

Stotystyki biur podrozy wykozujq
zwiqkszajqcq sie. liczbe. wyjazdow Po-
lakow za granicQ, przewainie do kra-

j6w socjalistycznych. Naszym mojster-

kowiczom, oprocz wypoczynku i pozno-
wonia krajow, proponujemy rowniez

odwiedzenie specjalistycznych sklepow

z materialami i narz$dziami. NiektjSre

narzQdzia rqczne i elektryczne, ktore

mozna nabyc w Czechostowacji, mogq
bardzo dobrze uzupelnic domowe ze-

stowy.

W Pradze nolezy odwiedzic dwa
sklepy: stoiska w domu towarowym
KOTVA oraz specjalny dom dlo maj-
sterkowiczow V.J. ROTT. W tym ostat-

nim wybor narz^dzi, przyrzqdow i mo-
terialow. a nawet wiqkszych maszyn
jest olbrzymi. Pod ..jednym dochem"
mozna kupic wszystko, co jest potrzeb-

ne majsterkujqcym w r6znych dziedzi-

nach (nalezatoby pomyilec o zorgani-

zowoniu sieci takich sklepow w wiek-

szych miastach Polski).

W dziale z narz^dziomi zwroca uwa-
ge, duzy wybor pit r^cznych o estetycz-

nym wyglqdzie - ostrza ze stoli nie-

rdzewnej, a r^kojesci z tworzyw sztucz-

nych w lodnych kolorach lub z drew-
na - oraz niskiej cenie. W sprzedazy
znajduje sie. zawsze petny wybor roz-

nych typow (pity ptatnice, grzbietnice

i otwornice) o 4—5 dtugoiciacti brze-

szczotu. Do najprostszego domowego
zestawu narz^dzi proponujemy dolqczyc
matq uniwersalnq pile, z trzema wy-
miennymi brzeszczotami za 24 korony.

Z norzedri trudno dost^pnych wkra-
ju polecamy komplet (7 szt.) wiertel

piorkowych do drewna o srednicach

10, 12, 14, 16, 18. 20 i 25 mm zo
8'3 korony i trzy typy tarnikow z wy-

miennymi ostrzami (rys. 1). Dla wyko-
nujqcych wiqksze przedmioty z drew-

na sq tadne komplety dlut o r6znej

szerokosci ostrza oraz nozy, ktorych

ostrza sq pokryte chromem, natomiast
re>ojesci z tworzyw sztucznych o wy-
sokiej udarnosci.
Wsrod narze.dzi przeznaczonych do

obrobki metali jest duzy wybor fre-

z6w i sciernic trzpieniowych do obrob-
ki r^cznej, sprzedawonych pojedynczo
i w kompletach. Mozno kupic rowniez
pokrqtla do gwintownikow i narzynek,
ktore w Polsce sq marzeniem niejed-

nego majsterkowicza.

Polecamy bardzo lunkcjonalne pla-

stykowe pudla-szafy z matymi, wysu-
wanymi pojemnikami, o r6znej wiel-

kosci i ksztalcie (rys. 2). Mogq one
sluzyc do przechowywania drobnych
przedmiotow, np. srub, nokr^tek, ha-
czykow itp., oraz jako podr^czny sklo-

dzik nici, guzikow i igiet.

Nowym, uniwersalnym narzedziem,
nie znonym na naszym rynku, sq spe-

cjalne nozyce-szczypce. Mozna nimi

ciqc wie.kszosc materialow, nawet bla-

che. stalowq o grubosci 0,6 mm. Majq
trzy wymienne ostrza o r6inych ksztal-

tach kraw^dzi tnqcej, przeznaczone do
ci^cio materialow o roznej strukturze

i twardosci. IS



cnemia
Wyroby chemii gospodarczej

ulatwiajq utrzymanie porzqdku
i czystoici w mieszkaniu, a wiec
pranie, mycie, cxyszczenie i szo-

rowanie, Do produkcji wiekszosci

preparatow sq wykorzystane syn-

tetyczne substancje powierzch-
niowo czynne, ulegajqce biolo-

gicznemu rozktadowi. Majq one
wiele zalet: latwo rozpuszczajq

sie, nawet w twardej i zimnej

wodzie, wykazujq bardzo dobre
wlasciwosci myjqce.

W domu stosuje sit rdinorodne
srodki czqsto nie zastanawiajqc

sif, czy sq one prawidiowo do-

brane i wlasciwie stosowane.
W zwiqzku z tym pragniemy
przedstawic bogary asortyment
wyrobow chemii gospodarczej
produkowanych przez Zjedno-
czone Zespoly Gospodarcze
INCO, sluzqcych utrzymaniu
czystoici i estetycznego wyglqdu
naszego mieszkania.

Wyroby te mozna podzielic no kilka

grup, ktore zawierojq preparaty o spe-
cjalnym zostosowaniu, przydatne w roz-

norodnych czynnosciach w gospodor-
stwie domowym. Wtosciwe uporzqdko-
wanie kolejnych zabiegow mycia,

czyszczenia i szorowanio oraz dobor
odpowiednich preparatow przyczyni sie.

z pewnosciq do ulatwienlo pracy
i oszcz^dnosci czasu.

Dorzqdki proponujemy rozpoczqc od
mycia okien, ram ok<ennych i, jezeli

sciany w naszym mieszkaniu sq pokry-

te farbq lub tapetq i dajq si? zmywac
wodq, od ich odswiezerria. Asortyment
preparatow INCO do mycia szyb
i przedmiotow szklonych (np. luster)

jest bogoty: BILUX, AUTOSILUX. ZEL-
LUX oraz przygotowywany AUTOBI-
LUX to wyroby zoHczon« do toj gru-

Wedlug opinii wielu uzytkownikow
BILUX jest najlepszym srodkiem che-

micznym do mycia okien: nie wymaga
dolewania wody, myje sie. nim sku-

tecznie i szybko nie pozostowiajqc no

szybie smug i zaciekow, ma ntezbyt

intensywny zapach, a takze funkcjo-

nalne opakowanie z tworzywa z roz-

pylaczem ulatwiajqcym rozprowadzenie

ptynu po szybie i dajqcym mozliwosc

bardziej ekonomicznego uzycia prepa-

ratu. Zblizony do BILUXU jest AUTO-
SILUX - rowniez myjqcy szyby I przed-

mioty siklone bez uzycia wody, prze-

znoczony glownie do mycia szyb somo-
chodowych.

Wlasciwosci BILUXU I AUTOSILUXU
polqczyl wprowadzony do produkcji

AUTOBILUX — preparat o podobnym
przeznaczeniu, skutecznle odtluszczajq-

cy I wybtyszczajqcy powierzchnie. szyby.

Wyroby te stosuje si? natryskujqc

ptyn wprost no czyszczonq powierzch-

ni? i zbierajqc brud czystymi szmat-

kami.

ZELLUX - ostotni przedstawiciel tej

grupy — jest srodkiem przeznaczonym
szczegolnie do mechanicznego mycia

szyb czyszczarkq typu Zelmer. Preparat

natryskuje sie; no szyb? dokladnie zwil-

zajqc colq jej powierzchnie i pozosta-

wia do wyschniecia. Nast^pnie brud

zbiera sie czyszczarkq. Nalezy pamie-

tac o przelarciu czystq szmatkq miejsc

zetkniecia si? powierzchni szyby z ra-

mq okiennq.

Warto r6wniez wspomniec o AUTO-
VIDOLU - niezamarzajqcym koncen-

tracie do spryskiwaczy szyb samocho-
dowych, kt6ry moze bye zaste.pczo sto-

sowany do mycia szyb okiennych, zwla-

szcza w warunkach obnizonej tempo-
ratury otoczenia. Obok swych walorow
uiytkowych, jok skuteane usuwonie
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zabrudzeri, odttuszczanie powierzchni

szyby i nadawanie potysku, odznocza
siQ bardzo duzq wydajnosciq i eko-

nomicznosciq zostosowanio (jest silnie

skoncentrowany, co pozwala no roz-

ciericzenie 1 porcji AUTOVIDOLU 10

porcjami wody).

Dreparoty do cryszczenia powierzch-

ni malowonych i lokierowanych re-

prezentuje DOMOLUX - detergentowy
plyn do mycia, odiwiezonia i nabtysz-

czonia powierzchni malowonych bialy-

mi farbami olejnymi oroz glazury. Nie
wymaga uzycia wody. dzi^ki zowor-
tosci detergentow oraz substoncji wy-
bielajqcych dobrze usuwa brud, ttuste

plamy, kurz, sadzQ oraz nadaje wy-
soki potysk. Z uwagl na przeznaczenie
wylqcznie do biolych forb olejnych
i glazury, stosowany jest przede wszyst-

kim w kuchni i tazience.

Do zmywania scion pokrytych farbq

emulsyjnq lub olejnq sluzy AS. o tapet
zmywalnych — SAMANTA, preparaty
produkowane przez Zjednoczenie Che-
mii Gospodarczej ..Pollena".

Kolejny zobieg, to czyszczenie i kon-
serwacja mebli, ktory mozna uproscic

stosujqc SEGMENT - emulsje zowiera-

jqcq oleje silikonowe zmniejszajqce
podotnosc czyszczonych przedmiotow
na ponowne zobrudzenie. SEGMENT

moze bye stosowany na powierzehnie
lakierowane, politurowane oraz matowe.
Emulsie rozprowadzo sie czystq szmat-

kq i po wyschnieciu lekko poleruje.

Do konserwacji i czyszczenia podlog
— z uwagi na rozmoitosc materialow

(drewno, tworzywo sztuczne, terakota)
— konieczne jest zostosowanie specjal-

nych srodkow, odpowiadajqeych wyma-
ga niom czyszczonej powierzchni oraz

noszym upodobaniom. Asortyment past

podlogowych produkowanych przez

Zjednoczone Zespory Gospodarcze IN-

CO i oznaczonych znakiem toworowym
BUWI jest bogaty.

Mimo coraz powszechniejszego stoso-

wanio tworzyw sztuexnych przewozajq

jednok podlogi drewnlone, czqsto po-

kryte lakierem. W przypadku parkietu

zaniedbanego najbardziej celowe jest

uzycie zmywacza do podlog drewnia-

nych. np. AGATY, ktory usuwa zabru-

dzenia i przywraco drewnu noturalny

kolor. Na oczyszczonq podlog? mozna
natozyc jednq z past BUWI, ktorq jest

BUWI-SIL bezbarwna, nadajqea wyso-

ki i trwaly polysk oraz zawierajqca
w swym skladzie oleje silikonowe, de-

cydujqce o wodoodpornosci konser-

wowanych powierzchni, lub BUWI-
-STALA zawierajqca specjolne dodatki

zapochowe eliminujqce przykrq won
wydzielanq przez rozpuszczalniki orga-

niczne zaworte w jej skladzie chemicz-
nym.

Jezeli podloga jest pokryta lakierem

mozna stosowac BUWI-MAX lub BU-
WI-SIL (bezbopwnq tub kolorowq), kto-

ra sluiy riwniez do czyszczenia podlog
ceramicznych, glownie terakoty (wy-

H
kladziny czQsto stosowanej w naszych
lazienkach).

Podlogi z tworzyw sztucznych nalezy

konserwowac specjalnymi preparatami.
Jako zmywacz sluzyc moze BUWI-MAX.
W przypadku silnych zabrudzen roz-

ciericzony wodq w stosunku 1 :10, w
pozostotych — 1 :20.

Do wykladzin podlogowych z PCW
lub Lentexu mczna zastosowac prze-

l
rnaaony specjalnie do tego typu pod-

,
log koncentrat rozpuszczalny w wodzie

i

:

pod nazwq LAWEX. Preparat ten zopo-
biega nadmiernemu osiadaniu brudu
i kurzu na oczyszczonych powlerzch-
niach oraz dziala przeciwbakteryjnie.

W celu uzyskania wysokiego polysku

i trwalej plastycznosci tworzywo uzywa
sie. emulsji woskowej BUWI-PLAST. kt6-

rq nalezy nakladoc na podlogi juz

pozbawione wierzehniej warstwy zonie-

czyszczen.

Preparatami do czyszczenia dywanow
i wykladzin dywanopodobnych sq: AR-
RAS - do czyszczenia dywanow, obic
tapicerskich i tkanin dekoracyjnych
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produkcji Zjednoczenia Chemii Gospo-
darczej ..Polleno" oraz BUCHARA -
preparat aerozolowy o podobnym
przeznaczeniu produkowany przez
Zjednoczenie Przemystu Organicznego
,,Organika".

|k|ast?pna grupa to wyroby sluzqce

'^do mycia. czyszczenia i szorowo-
nia, wykorzystywane w kuchni i tazien-

ce. Sq to srodki do zmywanio glazury,

czyszczenio podlog, czyszczenia i szo-

rowanio urzqdzen sanitarnych, jak row-

niez przedmiotow i urzqdzen kuchen-
nych, oroz srodki do mycia naczyii.

PERFEKT (opracowywany obecnie) to

nowy preparat do czyszczenia kafli la-

zienkowych, plytek szklanych i arma-
tury. Nie zawiera detergentow, lecz

rozpuszczalniki organiczne; latwo usu-
wa zabrudzenia bez koniecznosci
wczesniejszego zmywania oraz polero-

wania.

Do likwidowania trudno zmywainych
zanieczyszczeh z powierzchni metali

jest przeznaczona uniwersalna pasta
UNIMET, wprowadzona juz do pro-

dukcji. Usuwa ona zabrudzenia i no-
daje polysk wszelkiego rodzaju meta-
lom (stal, mosiqdz, aluminium itp.).

UNIMET nalezy do rodziny autokosme-
tykow INCO. ale moze bye z powo-

dzeniem wykorzystany jako preparat
zast?pczy w gospodarstwie domowym.

Preparaty do szorowania mozna po-
dzielic no uniwersalne i specjalistycz-

ne, o dzialaniu chemicznym bqdz me-
chanicznym (zawierajqce scierniwo),

l,ub tez opierajqc si? na kryterium sily

dzialania — na preparaty o lagodnym
lub silnym dzialaniu.

ABA i DOM to pasty myjqco-pole-
rujqce nalezqce do preparatow o la-

godnym dzialaniu mechanicznym. Sto-

suje si? je do czyszczenia i polerowa-
nia powierzchni emaliowanych (wanien,
zlewozmywakow, itp. z wylqczeniem
nowych zlewozmywakow stalowych i po-
lerowanego aluminium), porcelitowych

i terakoty. ABA usuwa rysy i inne
drobne uszkodzenia mechaniczne, na-
tomiast DOM skutecznie likwiduje pla-

my i naloty z rdzy. Prepare!-

, te sq

latwe w stosowaniu — zwilzone po-
wierzehnie przeciera si? pastq, az do
calkowitego usuniecia zanieczyszczen
i splukuje wodq.

Nowym preparatem myjqcym jest

IGLOSAN - dezodoryzujqcy, detergen-
towy plyn przeznaczony specjalnie do
mycia lodowek, zawierajqcy substancj?
przeciwbakteryjnq. IGLOSAN mozna
stosowac w rozciericzeniu z wodq jako
srodek ogolnomyjqcy, bqdz w postaci

skoncentrowanej do lodowek.

ddzielnq grup? stanowiq detergen-
towe srodki do mycia naczyii. Z

uwagi na ich nieslabnqcq popularnosc
oraz dobrq znajomosc tych prepara-
tow wsrod uzytkownikow, nie chcieli-

bysmy zajmowac si? nimi szczegolowo,
podkreslajqc jedynie dezodoryzujqce
wlasciwosci ANTKA i dzialanie prze-

ciwbakteryjne AMEXU.
Preparatem uzupelniajqm, lecz przy-

dotnym niejednokrotnie w gospodar-
stwie domowym, jest ODPLAMIACZ -
srodek przeznaczony do usuwania z

tkanin, a takze ze skory rqk swiezych
plam barwnych, glownie z tuszu, owo-
cow i worzyw.

Mamy nadziejQ, ie ta krotka

charakterystyka wyrobow produ-
kowanych przez ZJEDNOCZONE
ZESPOtY GOSPODARCZE IN-

CO przyczyni sie, do prawidlo-

wego doboru i wtasciwego sto-

sowania wybranych preparatow,
co zapewni estetyczny wyglqd
naszych mieszkan.

PRZEMYSIAW SOLECKI
E015M,'K/7t

or
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Zaciski

zamiast srub

\ r

©

i

\

\ \r

Duzo klopotu sprowiajq uzytkowni-

kom sruby skrecajqce skrzydla okien.

Czesto zostajq one zamolowane wroz

z ramami, a nie konserwowone - rdze-

wiejq i nie dajq sie. odkrecic. Najle-

piej wi?c usunqc sruby i zastqpic je

zaciskami. Zaciski umozliwiajq szybkie

otwarcie obu polowek skrzydla w ok-

nie, o jednoczesnie dobrze je docis-

kajq przy zamkni^ciu.

Rys. 1. Rodraje zaciskow

Rys. 2. Zaciski z lawym wygieciem montuje
sie no lewej polowce skrzydla. Naleiy pay-
loiyc zacisk i lainoczyc ksztalt do wyciecia.

Sprawdza sie tei, ciy no prawej polowie
skrzydla w miejscu pozniejszego wkrocania
wkretow nie ma czejci metalowych lub sekow

Rys. I. Oslrym dlulem e szorokoicl ostrza
5—7 mm naleiy wyclqc zaznaczony kszlatl.

Glebokosc wyciecia powinna bye minimalnio
wieksza od grubosci sacisku. Skoinie przebie-
gajrjce sloje w drewnie ramy mogq utrudnii
prace. Niadopuszczaln* jest silne pobijanie
dluta

Rys- *• Uproszczono wycioeie poiega no wypi-
lowaniu dwoch ssczolin brzoszczotom pily do
metalu lub pitq grzbietnicq. Wybranle dlutem
mouriolu spomiedzy szczolin (rzazow) nit

sprawi jut wieksiego klopotu

Ryi. 5. Po ustalonlu poioionla zacisku w wy-
ciectu. naleiy zaznaczyc miejsee, a nastepnie
wywiercic otwdr o srednicy rownoj 2/3 irodni-
cy wfcreta. Wkret powinien docisnqc zacisk
w Ion sposob, aby umoiliwic mu eiasny obrot

kqt 90

Rys. 6. W poloionlu „otwort«" wlerd sie otwo-

ry przei wyciecia mimosrodowe w ciesci

o wieksiej srednicy. Otwory umoillwiajq wsu-
niecie wkretow mocujqeych. Srednica Ich po-

winna bye wieksia od Ibow wkretow, nato-
miast nioznacznio mniajsza od srednicy wy-
ciecia mimoirodowego

Rys. 7. Ustawiamy zacisk w poloionlu „ie>
mkniety" i umieszczamy w otworach dwa wkre-

ty. Sciskajqc dwie polowki skrzydla, odciskamy
poloienie wkretow no prawoj polowie. Naleiy
wykonac to bardzo ostroinie, aby uniknqc
przsstawienia wkretow

Rys. 8. W prawo) polowie skrzydla okna wier-

ci sie w miojscach zaznacionych odciskiom
otwory do wkretow. Glebokosc wkrecenia na-
leiy wyregulowac tak, aby po docisnieciu obu
polowek skrzydla lob wkreta wszodl w wycio-

cie zacisku

Zaciski (rys. 1) dziatajq na zasadzie

mimosrodowego docisku. tby wkreta

lub wkretow przytwierdzonych w jed-

nej polowce skrzydla okna wchodzq

przez odpowiednie mimosrodowe wy-

ciecia pod przymocowany obrotowo

zacisk, gdy znajduje sit} on w polo-

zeniu „otwarty". Przekrecenie go o kqt

90° do polozenia „zamkni$ty" powo-
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duje, ze stozkowe Iby wkr?tow slizga-

jqc si? po mimosrodowych wycieciach

b?dq dociskaly obo elementy. Wi?k-

szq trwalosc i sii? docisku majq za-

ciski z dwoma wyci?ciami. Zaciski, jak

i wkr?ty, powinny bye pokryte powlo-

kq zabezpieczajqcq przed korozjq, np.

warstwq mosiqdzu. Mozna je kupic w
sklepach rzemieslniczych lub paristwo-

wych.

USUWANIE
ZARDZEWIAtYCH
SRUB

Stare sruby, ktore nie dajq si? od-

kr?cic. mozna usunqc dwoma sposo-

bami. Pierwszy z nich polega na nie-

wielkim rozchyleniu obu polowek

skrzydla tak, oby mozna bylo wcisnqc

brzeszczot pitki do metali i przeciqc

sruby. Przecieta cz?sc z gwintem mu-

si pozostac w ramie okna — nalezy

tylko pilnikiem wyrownac powierzehni?

ci?cia, natomiast drugq mozna latwo

wyjqc z ramy, a otwor zakleic kitem

do okien lub zaszpachlowac.

Ze wzgledu na to, ze prac? wyko-

nuje si? na zawieszonym i oszklonym

skrzydle, trzeba zachowac ostroznosc.

Nalezy unikac silniejszcyh uderzen w
ram?, a jezeli to konieczne - docis-

kac szyb? r?kq przy ramie w poblizu

miejsca uderzenia. Tlumi to drgania,

szczegolnie zle oprawionej szyby, za-

pobiegajqc jej p?knieciu.

Drugi sposob polega no wywierce-

niu w ibie sruby otworu wiertlem o

srednicy 3-5 mm na niewielkq glebo-

kosc, a nast?pnie usuni?ciu tba wiert-

lem o srednicy 8—10 mm. Po usunieciu

wszystkich Ibow srub mozna rozchylii

polowki skrzydla. Gwintowanq czeic

sruby wykr?ca si? malym kluczem na-

stawnym, zb?dne zas otwory mozna za-

kitowac lub zaszpachlowac oraz poma-

lowac.

W jednym skrzydle naleiy montowac

2—3 zaciski, umieszczajqc je na pio-

nowej cz?sci ramy, natomiast w
drzwiach balkonowych montuje si?

3—4 zaciski. Zamkni?cie na zaciski

ulatwia rowniez uszczelnianie okien

gqbkq. Nalezy wtedy nieznacznie od-

kr?cic wkr?ty mocujqee.

Kolejne czynnosci przy zakladaniu

zaciskow przedstawiono na rysunkach.

Ro

ugi
Dla zmotoryzowanych

spotdzielnie pracy wykonujq

na terenie catego kraju:

• pneglqdy i drobne noprawy
samochodow,

• remonty,

• diagnostykq za pomocq nowocz«sn*j
aparatury,

• prace blacharskie,

• lakierowanie nadwozi,

a takze garaie metalowe skladane, wolno stojqee.

CENTRALNY ZWIAZEK
SP0tDZIELCZO$CI PRACY

WCTiH07.K/?>



28 ZROB SAM 3/80 *

Wzmacniacz
telefoniczny
Cz^sto zdarza si?, ze rozmowa telefoniczna interesuje wiecej osob

w domu czy pracy. Dodatkowa sluchawka wystarcza tylko dla jednej

osoby, ktora dzi?ki niej moze styszec wypowiedil TOimdwcy. DU
wiekszej liczby osob jest konieczne zastosowanie glosnika, go Jest

juz bardziej skomplikowane. Nlezalelnie od tego w pewnych sytua-
cjach zachodzi potrzeba nagrania calej rozmowy na tasmie magneto-
fonowej. \V tych przypadkach potrzebny jest wzmacniacz, ktorego

scbemat ideowy przedstawiono na rys. 1. Jest to uklad opracowany
pod katem oszczednofici elementow i prostoty odwzorowania, caly

wzmacniacz sklada sie. zaledwie z trzech tranzystorow, czterech rezy-

stordw i jednego kondensatora.

Zastosowanie wzmacniacza moze
bye dwojakiego rodzaju (rys. 2). W
obu przypadkach do jego wejscia
jest przylaczona cewka indukcyjna,
kt6ra sprzega indukcyjnie wzmac-
niacz z aparatem telefonicznym,
bez potrzeby dokonywania bezpo-
srednich, galwanicznych polaczen.
Warto wyjasnic, ze dokonywanie
jakichkolwiek przer6bek (szczeg61-

nie przylaczanie dodatkowych urza-
dzen) w instalacjach telefonicznych
jest niedozwolone. Uzyde cewki in-

dukcyjnej jest jedynym, pod kaz-
dym wzgl^dem prawidlowym roz-
wiazaniem. Do wyjscia wzmacnia-
cza jest przylaczona sluchawka
[rys. 2a), ktcra umozliwia jednej o-
sobie sluchanie rozmowy. Na rys.

2b zamiast sluchawki jest doiaczony
przew6d z wtykiem. Za jego pomo-

ca mozna „rozmowe. wprowadzii"
do wejscia jakiegokolwiek wzmac-
niacza, odbiomika radiowego itp.

i uzyskac jej odtworzenie przez
glosnik. W podobny sposob mozna
przelaczyc rozmowe telefonicznq do
wejscia magnetofonu i nagrac jq
na tasme.
Prototypowy wzmacniacz wyko-

nano w bardzo prosty spos6b po-
kazany na rys. 3. Wszystkie ele-
menty sa rozmieszczone po jednej
stronie niewielkiej plytki zrobionej
z dowolnego materialu izolacyjnego
(moze bye nawet twarda tektura).

Metalowe koAc6wki sq przeprowa-
dzone przez otwory „na druga. stro-
ng" plytki, plasko poukladane. od-
powiednio skrocane i poJaczone ze

sob^ przez lutowanie. Niepotrzebne
sa wiec dodatkowe przewody. prze-

de wszystkim zas odpada klopotli-

we i zmudne wykonywanie „sche-
matu drukowanego". Jedyny dodat-
kowy przewod, ktbrym uzupelniono
uklad, to odcinek stanowiacy .jna-
se" wzmacniacza (rys. 3). Na obrze-
zu plytki wykonano jednoczeSnie
szesc punkt6w lutowniczych. prze-
kladajac w tym celu dwukrotnie
koncbwki przewod6w przez odpo-
wiednie otwory (po ich zawiniqciu
wokol obrzeia plytki).

R6wnie latwe jest wykonanie
cewki indukcyjnej (rys. 4). Potrzeb-
ny jest jedynie niewielkl rdzen ler-
rytowy, np. kawalek preta anteno-
wego (kt6ry mozna nadpilowac i

odlupac od calosci mlotkiem, gdyz
ferryt jest bardzo twardy i nie da
sie. odpilowac). Wymiay rdzenia sa
malo istotne, orientacyjnie wynosza:
srednica 8—12 mm. dlugosc 15

—

—20 mm. Na rdzen nalezy nawinqc
mozliwie duza, liczbe zwoj6w (przy-
najmniej kilkaset) Jakimkolwiek
przewodem w emalii (gj = 0,1—0,15
mm). W celu ulatwienia mozna
przedtem wykonac odpowiedni kor-
pus, np. sklejony z tektury.

Do wyjscia wzmacniacza nalezy
przylaczyc jakakolwiek sluchawke.
o opornoSci w granicach od 100 do
500 Q. Przewod sluchawki powinien
miec dlugosc przynajmniej ok. 1 m,
aby nie krqpowac ruchbw slucha-
jacemu. Jak wynika ze schematu
(rys. 1) przez sluchawke. przeplywa
podczas pracy pewien prad staly.

Dlatego jest wskazane wla.czenie
sluchawki w taki spos6b, aby prad
ten nie oslabil jej wewnetrznego
magnesu. Niekt6re typy sluchawek
maja. wewnatrz oznaczenie „+"
przy jednej z kohc6wek cewki. Te
wlasnie konc6wkq nalezy przylqczyc
do elektrody wyjsciowej tranzysto-
ra. W przypadku braku oznaczenia
kierunek wlaczenia sluchawki na-
lezy ustalic eksperymentalnie, np.
za pomoca baterii plaskiej. Odpo-
wiednie, tj. ..plus do plusa", przy-
laczenie baterii wzmacnia dzialanie
magnesu. Membrana sluchawki po-
winna wiec pod wplywem prze-
plywajacego prqdu zostat nieco bar-
dziej przyciqgnieta do mechanizmu
sluchawki, co mozna wyczuc doty-
kajqc jej lekko palcami (w typowej
baterii plaskiej 4,5 V krdtka kon-
cdwka jest biegunem dodatnim, a
dluga — ujemnym). Nieprawidlowo
(odwrotnie) przylaczona sluchawka
bedzie takze dzialac normalnie, ale
po dluzszym okresie uzytkowania
rozmagnesuje sie.

Do zasilanla wzmacniacza naj-
latwiej jest zastosowac baterie. pla-
ska 4,5 V. Na rys. 5 pokazano przy-
kladowo sposbb zestawienia calosci.

Przyl^czajac cewke indukcyjna do
wejscia wzmacniacza nalezy zwr6-
ci6 uwage, aby do masy ukladu
przylqczyt zewne.trzna. konc6wkq
uzwojenia. Podczas pierwszych pr6b
mozna baterie zasilajaca przylaczyc
do ukladu na stale. Pr6be. dzialania
urzadzenia przeprowadza sie. umiesz-
czajac calosc pod obudowa aparatu

Do wykonania wzmacniacza s» potrzebne nastepujace element y:

Ti... T| — dowolne tranzystory krzemowe
(np. BC 107 lub podobne) — 3 szt.

Rj, R* — rezystory 6,8 ki? (dowolna moc) — 2 szt.

Ri — rezystor 22 ki2 (dowolna moc) — 1 szt.

Rj — rezystor 100 k!3 (dowolna moc)

Ci — kondensator elektrolityczny i tiF

(dowolne napiqcie pracy) — 1 szt.
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Wzmacniacz
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z wtykiem

Rr>. 2. Zoitotovonia wtmacnlaaa : a - |oko dodaltew*| duchawki, b - do mpolpracy i*
wimacniociam gloinikowyin

i
.2. o
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tf~22i®°

^100^M 6,8kQk?

przoo

ftyii 3. hBMBSI Riontoiowy

Rdzeh fe/rytowy Kohcowka luto- Do stuchawki

TYfc

Uzwo jenie ( * 1000 zwojow drutu

• 0,15)

telefonicznego. Dokladne miejsce
polozenia cewki indukcyjnej (kt6ra
„wychwytuje" rozmowe. z wnetrza
aparatu) nalezy znalefc ekspery-
mentalnie, kierujqc sie. siia. glosu
w stuchawce. Prawidlowo zesta-

o+4,5V
b/

+4.5V

Uklad /,

/
-4,5V

Elementy dodatkowe

unqdianlo do mpolpfocy m

--Hj£E>---
Do wzmac-

'--

o

| 470ft|o _ _ nlacza

U 4 5V

ttjt. J. Wimocntoa i cmtq I baMrlq iml-
lajaai

Rfi- «• CMto IndiAcrjna (w pnrtrolu)

wiony wzmacniacz (z pelnospraw-
nymi elementami) dziala od razu
prawidlowo i nie wymaga zadnych
dodatkowych regulacji. Jedynie w
przypadku zastosowania tranzysto-
r6w o malym wspolczynniku wzmoc-

glotnikowrm: • - Id**-

nienia moze okazad si? koniecznie
(jesli uklad znieksztaica) zmniejsze-
nie wartosci opornika 100 ki? do
ok. 30—50 kl?. Jesli wzmocnienie
ukladu okazaloby sie. zbyt duze,
wystarczy zmniejszyc kilkakrotnie
liczbe. zwojow cewki indukcyjnej.
Prqd pobierany przez uklad z ba-

terii zasilajacej nie jest duzy, je?o
nate.zenie wynosi ok. 4 mA. Mozna
wie.c wzmacniacz zasilac takze
z trzech pola.czonych szeregowo ba-
terii 1,5 V, ktbre w sumie maja.
nieco mniejsze rozraiary niz ba-
teria plaska. W kazdym jednak
przypadku trzeba zastosowac wy-
lacznik zasilania, wlaczony w jeden
z przewoddw biegnacych do ba-
terii. Obudowa wzmacniacza nie
jest konieczna, wystarczy zastoso-

wac odpowiednie podkladki pod
aparat telefoniczny, aby nie opieral
sie. on bezposrednio na wzmacnia-
czu i byl stabilny.

Wzmacniacz moie r6wniez sluzyc
do odtwarzania rozmowy przez
glosnik jakiegokolwiek urzadzenia
elektroakustycznego (odbiornika ra-
diowego, wzmacniacza, gramofonu
itp.). Tego rodzaju urzadzenia sa.

na og61 wyposazone fabrycznie w
gniazdo sluza.ce do przylaczania
don dodatkowych zrodel sygnalu,
np. gniazdo do gramofonu w wie,k-

szosci radioodbiornik6w itp. W6w-
czas ze wzmacniacza wyprowadza
sie. przew6d ekranowany w meta-
lowym oplocie, zakonczony odpo-
wiednim wtykiem. Na rys. 6 poka-
zano schemat ideowy i montazawy
tego rozwiazania z fragmentem
wzmacniacza. W stopniu kohcowym
zamiast sluchawki jest podlqczony
rezystor 470 Q, a sygnaly telefonicz-

ne sa. wprowadzone do przewodu
wyjiciowego przez kondensator
elektrolityczny o pojemnosci 1 /iF

(dowolne napiqcie pracy).

Przewod jest zakonczony wtykiem
z trzema „szpilkami" (do nabycia
w sklepach z cz^sciami radiotech-
nicznymi). Metalowy oplot przewo-
du ekranowanego powinien bye po-
Iqczony z masa. ukladu (szpilka nr
2, srodkowa). natomiast sam prze-
w6d — do szpilki nr 3. Przed zmon-
towaniem wtyku nalezy sprawdzid
praktycznie prawidlowosl takiego
polaczenia. poniewaz jeszcze do nie-
dawna produkowany w naszym
kraju sprz^t elektroakustyczny nie
byl w tym zakresie w pelni znor-
malizowany. W celu przeprowadze-
nia pr6by nalezy wkladke. z trzema
szpilkami wyfcta. z rozebranego
wtyku. umiesciii w gniazdku wej-
iciowym urzadzenia przeznaczonego
do wspolpracy ze wzmacniaczem
telefonicznym. Prawidlowym pun-
ktem przylqczenia jest ten element,
kt6rego dotknie.cie wywoluje sly-
szalny przydiwie.k w glosniku. Aby
uzyskad zapis rozmowy na tasmie
magnetofonowej, wtyk urzadzenia
umieszcza sie. w gniezdzie wejscio-
wym ma?netofonu, oznaczonym
..Gramofon" lub .Jladio".

K.W.
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FLOROVIT
Na pewno wielu spoirod naszych Czytelnikow lajmuje sie, pracq w ogrodku drialkowym lub przydomowym bad: pie-

legnuje roiliny domczkowe w swoich mieszkaniach. W tym krotkim artykule chcielibysmy prredstawic FLOROVIT - pierw-

szy w Police skoncentrowany, plynny nawoz ogrodniczy do stosowania dolistnego i doglebowego, ktory zostal opracowony
przei Zjednoczone Zespoty Gospodarcze, Zaklad Chemii Gospodarczej w Gone Kalwarii pod kierunkiem Inslytutu Worzyw-
nictwo w Skierniewicach.
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Badania nad pozakorzeniowym za-

silaniem roslin nawozami sztucznymi sq

prowadzone od wielu lot, a ostatnle

wyniki udowodnity, ze najszybszq, naj-

skuteczniejszq i najekonomiczniejszq

formq przekazywania roslinie sktadni-

kow pokarmowych jest nawozenie do-

liitne. Z uwogi no jednorodnosc i sta-

losc sktodu nawozu, tatwosc i szybkosc

ustalenia stopnia koncentracji roztwo-

ru roboczego oraz moiliwosc uzysko-

nia preparatu pozbawionego zowiesin

i osadow, postac plynna wykorzystywa-

na do tego rodzaju nawoienia jest

lepsza od stalej (pylistej, granulowo-

nej, pastylkowej). Pozwolo ono takie

na stosowanie dowolnych aparat6w na-

tryskujqcych oroz tqczenie zabiegow

navvozenia i nowadniania.

Dolistne dziatanie FLOROVITU pole-

go na dostarczeniu roslinie niezb?d-

nych sktadnikow pokarmowych, ktore w
przypadku tradycyjnego navvozenia mo-

gq zostac wyplukane z gleby. Po-

nadto FLOROVIT powoduje wytwa-

rzonie no liscioch i lodydze blonki sil-

nie przylegajqcej do rosliny, charak-

teryzujqcej si? duzq higroskopijnosciq,

nie hamujqcq fotosyntezy. Blonka to

zapobiega odparowywaniu wody z lisei

i lodyg w ok. 30%, a takie chroni ro-

slin? przed wnikaniem bakteril i zarod-

rinow grzybowych. Przy stosowanlu do-

glebowym FLOROVIT dostorcia rosli-

nie nie tylko sktodtvikow pokarmowych,

ale rowniei pcwoduje twoaenie si?

blonki. Irtcro rmniejsza o ck. 20° od-

parowywanie wody z gleby w czasie

suszy i nastonecznienia.

Dzi?ki zawartosci sktadnikow po-

chodzenia naturalnego nawoz ten nie

dziala szkodliwie na srodowisko, nie

jest toksyczny dla ludzi, a takie jest

nieszkodliwy dla pszczot. Jest tzw. na-

wozem kompletnym, dostarczajqcym

roslinie pelny zestaw sktadnikow nie-

zb?dnych do jej iycia i prawidtowego

rozwoju, takich jok | azot, fosfor, po-

los, wapri, siarka, magnez, zelazo,

cynk, miedz, mangan, bor i molibden.

Zawartosc tych sktadnikow w nawozie

oraz wzajemne proporcje mi?dzy ilo-

sciomi kaidego z nich sprawiajq, ie

FLOROVIT przypomina gnoj6wk?.

FLOROVIT zaleca sie. do okresowego

nawoienia warzyw i roslin ozdobnych

w gruncie, worzyw pod szktem i w
nomiotach z folii, drzew i krzewow

owocowych i ozdobnych, roslin balko-

nowych i donlczkowych (nie zaleca sie.

go natomiast dla roslin iglastych).

Najwainiejsze efekty stosowania FLO-

ROVITU to: szybszy wzrost, wczesniej-

sze i okazalsze kwitnienie, wczesniej-

sze owocowanie, a takie zwyika plo-

now przeci?tnie o ok. 10%. Roslino

nawoiona zachowuje intensywnq zie-

leri, jej p?dy sq sztywne i lepiej zno-

szq susz?, wzrasta rowniei jej odpor-

no%6 na choroby. Ekonomicznie opla-

calne jest stosowanie FLOROVITU row-

noczesnie z nawadnianiem (zwlaszcza

do uprow pod oslonami) oraz Iqcze-

nie w jednym oprysku FLOROVITU

i pestycydow.

FLOROVIT zalecany jest szczeg6lnie

do stosowania Iqcznie z pestycydami,

joko srodek wzmacniajqcy w czasie

kwitnienia i okresach krytycznych (np.

susza, zahamowania wzrostu itp.) w
przypadku niedoboru w glebie nie-

zidentyfikowanego sktadnika, pokarmo-

wego, Jako srodek poprawiajqcy Stan

odiywienia roslin w warunkach nie-

sprzyjajqcych pobieraniu sktadnikow

pokarmowych przez korzenie bqdz

przyspieszajqcy regeneracj? roilin

uszkodzonych przez mr6z. Doskonole

tei nadaje si? do nawoienia rozsad

przed ich posadzeniem na miejsca

stale.

Poglowne stosowanie FLOROVITU

jest wyjqtkowo korzystne, gdyi pozwa-

la na osiqgni?cie maksymalr.ych zbiorow

w warunkach ogroniczonej powierzch-

ni uprawnej (dzialki, ogrodki, rosliny

doniczkowe) przy niemoinosci stosowa-

nia nawozu naturalnego. Sposob sto-

sowania FLOROVITU jest zr6inicowa-

ny glownie w zaleznosci od gatunku

rosliny oraz okresu nawoienia.

WARZYWA. W okresie przedwegeta-

cyjnym irodki przeznaczone do zapro-

wiania nasion naleiy rozprowodzic

roztworem sporzqdzonym z 2 cm' FLO-

ROVITU i 1 I wody. Odkwaszonq zie-

mi? i glebe, szklarniowq zwilza sie.

jednorazowo roztworem 1 I koncen-

tratu i 100 do 200 I wody (przed sie-

wem lub pikowonlem), bqdz 1 I kon-

centratu i 20 I wody (przed sadzeniem

na miejsce stale). W czasie wegetacji

do podlewania mlodych siewek lub pi-

kowek sporzqdza sie. roztwor z 1 I na-

wozu i 500 I wody i podlewa sie. tak

cz?sto, aby utrzymac optymolny sto-

pieri nawilgocenia podloia; nie stosuje

sie. wtedy dodatkowego nawoienia.

Przy nawoieniu dolistnym upraw

ogorkow, pomidorow, papryki, salaty,

fasoli, cebuli, seleraw naleiy stosowod

roztwor z 1 I FLOROVITU i 100 do

200 I wody; rosliny spryskuje sie. uzy-

wajqc od 0,1 do 2 I roztwor u na 1 m*

powierzchni, zoleinie od wieku i za-

g?szczenia roslin; przy powtarzaniu za-

biegu moina stosowac jednoczesnie

srodki ochrony roslin. W okresie suszy

czynnosci spryskiwania moina przepro-

wadzac w odstepach 2-tygodniowych.

DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE.
(jablonie, grusze, sliwy, morele, krzewy

jagodowe). Stosujqc FLOROVIT wraz

ze srodkami ochrony roilin uiywa si?

go w terminach przewidzionych zolece-

niami ochrony roslin dodojqc 1 I na-

wozu do 100 I cieczy uiytkowej. Stosu-

jqc sam FLOROVIT sporzqdza sie. roz-

twor z 2 I nawozu i 100 I wody. Za-

bieg opryskiwania moina przeprowa-

dzac w odstepach 7-14 dni.

ROSLINY OZDOBNE - GRUNTOWE
I DONICZKOWE. Do tego rodzaju

roslin stosuje si? FLOROVIT doglebowo,

jak i dolistnie. Do roslin gruntowych

poleco si? go szczegolnie w przypadku

suszy lub wraz ze srodkami ochrony ros-

lin. Do krzewow ozdobnych, bylin i

kwiotow jednorocznych sporzqdza si?

roztwor z 1 I FLOROVITU i 300 I wody,

w przypadku roslin ozdobnych donicz-

kowych proporcje wynoszq: 1 I na-

wozu i 400-500 I wody (1 lyieczka od,

herbaty na 2 I wody). Ilosci FLOROVI-

TU i wody mogq bye mniejsze, ale

zawsze naleiy zwracac uwag? na scisle

przestrzegonie ich wzojemnych propor-

cji w sporzqdzanych roztworach robo-

czych.

Skutecznosc dzialania nawozu zalezy

m.in. od sposobu jego przechowywa-

nia. Polietylenowe pojemniki zawiero-

jqce FLOROVIT naleiy chronic przed

mrozem I promieniami slonecznymi.

PRZEMYStAW SOLECKI

Fot. Morek Czudowjki

E01SMK7*

Producentem nawozu jest la-

ktad Chemii Gospodarczej w
Gone Kalwarii (ul. Towarowa 6,

tel. 56-70-86), ktory udzida row-

niei szczegotowych informacji.
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Kwiaty, ale w czym?
zieleni i kwiotoch w domu, e tym, |ak zaadaptowac toine

priedmioty no kwietniki pisalismy jui w nr 2 80 „Zr6b Sam".
Teraz proponujemy jamodzielne wykonanie I drewna kwietnikbw

o ciekawych i roznorodnych ksztattach.

No rysunkach przedstawiono dwa-
nascie kwietnikow stojqcych lub wiszq-

cych. Niektore z nich mozna wykonoc
ze sklejki lub pryt wiorowych okleino-

wanych, inne z deiek i krowedziakow.
Wykonczenie i sposob wykononio mu-
szq bye dostosowane do wtasciwosci

materialu.

Estetycznie wyglqdajq kwietniki w
noturolnym kolorze drewna, pokryte

bezbarwnym lakierem. Z tego wzgledu
lepiej uzywac do ich budowy szlachet-

nych gatunkow drewna i materialow
drewnopodobnych, o ladnej barwie i

regularnym ukladzie slojow, takich jak

jesion, grab, buk, dqb Itp. Wszelkie,
nawet najdrobniejsze skazy I uszko-

dzenia sq niedopuszczalne. Drewno w
gorszych gatunkach mozna stosowoc
tylko w przypadku barwnego lakiero-

wania kwietnikow (po uprzednim za-
szpochlowaniu).

Wszelkie zlqcza i czesci metalowe
noleiy wykonac wylqcznie z metali ko-

lorowych lub tez zabezpieezyc je od-
powiednimi powlokami przed korozjq.

1
I

-
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Nie zabezpieczone bedq szybko koro-

dowaly ze wzgledu no duzq wilgot-

nosc zwiqzanq z podlewaniem roslin.

Do klejenia zlqczy mozna uzyc do-
wolnego kleju beiborwnego do drew-
no. Aby zapobiec rozszczepieniu si?

elementow drewnianych, szczegolnie
gdy Iqczenie wypoda w poblizu koiica

deski, nalezy wst?pnie wywiercic otwo-
ry pod gwozdzie. Srednica wiertla po-

winna bye rowna w przyblizeniu 3/4

srednicy stosowanych gwozdzi. Przy Iq-

czeniu elementow wykonanych ze
sklejki moze wystqpic niebezpieczenst-

wo wylupywanio si? ostatniej lub

pierwszej okleiny. Jezeli nie stosuje si?

wst?pnego wywiercanio, nolezy bardzo
uwaznie wbijac gwozdzie, dociskajqc

drewno wokol miejsca Iqczenio.

Ostateczna kosmetyko polega no
oszlifowaniu powierzehni, ewentualnym
pokryciu bejeq i kilkakrotnym pomalo-
waniu bezbarwnym lakierem wodood-
pornym.

KWIETNIKDRZEWKO

Przy kupowaniu arkusza sklejki no
kwietnik, nalezy zwrocic uwag?, aby
sloje przebiegaly wzdluz wycinanych
elementow. Otwory wywiercone w pio-

nowym ramieniu podstawy umozliwiajq

dowolnq regulacj? wysokosci umiesz-
czenia doniczek. Kolki-podporki wyko-
nuje si? z twardego drewno, o prze-
biegu slojow wzdluz osi kolko. W celu

latwiejszego przesuwania mozna przy-

kr?cic nogi-kule, ale zwi?kszy to znacz-
nie koszty (rys. 1).

SKRZYNKA NA DRZEWKO

Przeznaczony jest do duzych i wy-
sokich drzewek i krzewow stojqeych
bezposrednio na podlodze lub w
ogrodkach i na tarasoch. Wszystkie

jego cz?sci nalezy przyciqc i wykoriczyc

ostatecznie przed zlozeniem. Montowa-
nie rozpoczyna si? od polqczenia czte-

rech bokow. W bokach nalezy wywier-
cic otwory pod wkr?ty, nast?pnie przy-

stawic slupki i zaznaczyc polozenie

wkr?tow. W miejscach zaznaczonych
wywierca si? otwory pilotowe i przy-

kr?ca slupki do bokow. Po przybiciu

lat wstawia si? plyt? doJnq. Roslin?

sadzi si? do ziemi bezposrednio wsy-
panej do kwietnika (rys. 2).

STOJAK NA OWIE DONICZKI

Mozna go wykonac wylqcznie z go-
towych desek skr?conych srubq i skle-

jonych ze sobq. Sztywna konstrukeja

umozliwia umieszczenie no nim nowet
ci?zszych doniczek (rys. 3).

KWIETNIK Z GONTOW
Ozdobq tej skrzynki-kwietnika sq

cienkie deseczki o ksztalcie gontow,
ktorymi oblozone sq boki. Dno moze
bye z desek Iqczonych no tzw. obce
pioro lub ze sklejki. Do kwietnika mo-
zna nasypac ziemi i posadzic rosliny

a)bo wstawic duzq doniczk? (rys. 4).

KWIETNIK SCIENNY

Wykonuje si? go z odpowiednio
przyci?tych desek lub ze sklejki. Po-
szczegolne elementy sq potqezone ze

sobq ozdobnymi gwozdziami. Kwietnik

zowiesza si? no scianie na dwoch
uchwytoch, przymocawanych do bocz-
nych skrzynek-pojemnikow (rys. 5).

KWIETNIK WIEZA

Budow? rozpoczyna si? od szkieletu.

Przyciete laty Iqczy si? za pomocq
wpustow i czopow. Po sklejeniu, po-





»
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tqczenio mozna wzmocnic wkretami lub

gwozdziami, gdyz nie b?dq widocrne

z zewnqtrz. Szkielet obudowuje sie

bocznymi plytomi z wyci?tymi otwo/a-
mi, przez ktore przechodzq zwisajqce

rosliny (rys. 6).

KWIETNIK WISZACY
NA DWIE DONICZKI

Kwietnik skloda si? 2 trzech ele-

merrtow poiqczonych ze sobq przez

odpowiednie wyd?cia. Po storannym
wyci?ciu wszystkich elementow doklad-
nie si? je szlifuje, o nost?pnie pofcry-

wa barwnym lakierem (rys. 7).

KWIETNIK LUSTRZANY

Do jego wykonania jest potrzebna
cienka sklejka i taty drewniane. Kon-
strukcja sklada si? z 2 szesciennych
szkieletow drewnianych, potqczonych
bocznymi ptytami. Po zmantowaniu,
boczne i czotowe powierzcHnie mozna
wytozyc taflami lustra lub tez dowolnq
wykladzinq, np. korkiem, wykladzinq
dywanowq itp., dostosowanq do wy-
stroju pomieszczenia. Doniczki umiesz-
cza si? wewnqtrz szescianow no spec-
jalnych podestach o wymiarze H, za-

leznym od wysakosci dooiczek (rys. 8).

KWIETNIK Z LISTEW

W przypodku trudnosci w nobyciu
lub samodzielnemu zrooieniu gontow,
mozna korpus opisanego wczesniej
kwietnlka wykoriczyc skosnie ulozonymi
listwami. Oba kwietniki powinny bye
wykoiiczone tak, aby zachowac natu-
ralny kolor drewna (bejeq, pokostem)
(rys. 9).

KWIETNIK WISZACY
NA TRZY DONICZKI

Jest on najprostszy do wykonania
ze wszystkich przedstawionych kwiet-

nikow. Po wycieciu konturow z arku-

sza sklejki pilq-otwornicq lub wyTzy-

norkq, oszlifowaniu i polokierowaniu,

zowiesza si? go no mocnych sznurach

lub ozdobnym foncuchu pod sufitem.

Przeznoczony jest szczeg6lnie do buj-

nych, rwieszcjqcych si? roslin (rys. 10).

KWIETNIK-STOJAK

Na rysunku przedstowiono dwie wer-

sje kwietnika, rozniqce si? wysokosciq.

Poszczegorne erfementy, wykonane ze

sklejki lub ladnych desek, skr?ca si?

ozdobnymi wir?tomi. Otwor w polce
musi miec srednic? dopo«owanq do
doniczki. Dolne, poprzeczne elementy
mogq sluzyc jako podporki pod cza-

sopisma (rys. 11).

KWIETNIK-SKRZYNKA

Ten prosty, maty pojemnrk mozna
zrobic w ciqgu kilku godzin, uzywojqc

wylqcznie skiejki. Poszazegolne ele-

menty Idol si? klejem stolarskim. Po-

Iqczenia mozna wzmocnic gwozdziami

lub wkr?tami i pomalowac je. Gdy
skrzynka jest zrobiono z drewna o na-

turalnym kolorze, zlqcza wzmacniajqce

mozna wykonac w postaci wpuszcza-

nych koJkow-czopow (rys. 12).

Wedlug ..Popular Seienco" oprae. Wal

Nr
aaici

Nun caaia Liaba Mural

KWIETNIK LUSTRZANY
1 Ptyu boani
2 P'yca aotowa
3 Ptyu dolni

4 Ptyu torn*
S Ptyta boani atojala

6 Ptyu forna ttojaka

7 Podiuwa
1 Ua
9 Ua
10 Ua
II Katownik oalonowy

12 Luatro

SKRZYNKA NA DRZEWKO
1 Ptyta boani
2 Sluptk
J Flyti dolna

4 Ua
5 Ua
6 Wkrat I lb*m naiciokatnym
7 Podktieka

I Wkrat

KWIETNIK-DRZEWKO
1 Stojak
2 Podstawi

3 Polk.

4 Kot.k

STOJAK NA DWIE DONICZKI
I

2
3
4

5
i

7

Nofa
Dejkt polioma
Deaka poxiomi
Wzmocniania
Sruba
Nakratka
Podktadki

KWIETNIK-SKRZYNKA
1 Ptyta boana
2 Pfjna boani
3 Ptyu dolns

KWIFTNIK-WIIZA
1

2 Un
3 Ua
4 Un
5 Popneaki
6 Poprxsoika
7 Otloni
8 Oflona
9 Oilont
10 Oilona
II Potk.
12 Listwa ottonowa

KWIETNIK-STOJAK
I

2
3

5

2*

3*

*'

5'

Ptyta boana
Ptyta ootowa
Ptyu |6rna
Wkrct
Zailapka mtblowa
Ptyu boana
Ptyta aotowa
Ptyta |6rna
Wkret
Zailapka mablowa

KWIETNIK Z CONT6W
Ptyu
Narotnik
Podauwa
Wapornik
Okap
Gont

KWIETNIK Z USTEW
Ptyu
Ptyu
Narotnik

Podauwa
Okap
Okap
Wapornik
Ltatwa ozdobna

iklajka

aklajka

aklajka

aklajka

aklajka

aklajka

drawno
drawno
drawno
drawno
aluminiun

alOxJOOxlO
290x203x10
280x280x10
2t0x2S0xl0
200XHX 10

200x200x10
220x40x20
280 x 20 x 20
183 x20 x 20
180x20x20

katownik rownoram-
mianny
15x204

wf uxntnia

4 610 x250x18
A drawno 500 X TO X TO

394 x 394x18
2 drawno 354x 30 x 20

2 drawno 394 X 30 x 20
16 mon^di 6x50
16 mosididz 6,5

12 tul ocynk. 3,5x30

1 sklajka wf rya.

1 klajka wf rya.

2 iklajka wf rya.

4 jaaion 12x40

4 drawno 1000x90x18
4 drawno X 7U X IS

1 drawno 216 X 90 X 18

8 drawno flan u ii win

8 mositdz M4X45
8 mositidz M4
8 momdi 4,5

2 iklajka 305 x 270x18
2 klaja 740x205x18
1 iklajka 740x264x18

1 drawno
\ |
M u art v > djfSj

2100 X 40XW
1 drawno 2100 X*JX*V
1 drawno *a inn w ati w m
1 drawno ? 1

00 x 46 X iflX 1VU A TV ^ JW
drawno 290x 30 x 30
drawno 600x 30 x 30

iklajka 2IOOx600x 10

iklejka 600x225x10
iklajka 600 x 600 X 10

iklajka 600x290x10
klajka 600 x 290 X 12

aluminium katownik row
mlanny 15x21

iklejka 600x280x18
iklejka 280x130x18
sklejka 280 x 280x18
mosi«dx 4x40

iklajka 400 X 280 x 18

iklejka 280x130x18
sklajka 280 x 280 x 18

14

mositdz 4x40

sklejka 520x420x10
drawno 390 x 80 x3
drawno S30x 132 x 30

drawno 400 x 80 x 30
drawno 585x80x30

uznanla, dopaaowal pny monuiu

klajka
aklajka

drawno
klajka
drawno
drawno
drawno

356 x 288x 12

306x 288x12
288 x 30 x 30
356 x 330x 18

430x80x30
380x80x30
305x30x30

wf uwania. dopaaowai pny monuiu

KWIETNIK SCIENNY
Ptyu noina
Ptyu boana
Podauwa
Wlaaxak
Wkrat
Gwoidzia

I

»
3

2
12
45

aklajka

klajka
aklajka

moaia.di

moaiadz

610 x 235x18
150x150x18
132X114X18

3X40
1,5x40
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Techniczny

rysunek

maszynowy (2)

Rysunek przedmiotu w rzutach prostokatnych okresla jedynie jego ksztalt
i nie moze bye podstawa do wykonania tego przedmiotu bez dokladnego
opisu. Opis powinien zawierac wymiary oraz dodatkowe informacje doty-
cza.ee: dokladnosci wykonania oraz dodatkowych wymagari stawianych
poszczegolnym cz^sciom, jak np. hartowanie, czernienie, malowanie, po-
krywanie powiokami antykorozyjnymi itp.

System wymiarowania musi bye
przejrzysty i jednoznaczny, zgodny
z podstawowymi zasadami:
• koniecznych wymiardw — wy-

maga umieszczenie na rysunku wy-
miardw niezbqdnych do wykonania
cze.sci; sa. to prze-de wszystkiim wy-
miary gabarytowe (np. wymiary 40
i 75 mm na rys. 1). W rysunku
technicznym maszynowym wszyst-
kie wymiary liniowe podaje si?

w milimetrach, przy czym oznacza-
nie mm pomija si?;

• pomijania wymiarow oczywi-
stych — pozwala pomijad wymiary
wynikajace z wlasnosci geometrycz-
nych przedmiotu, np. wartosci ka.-

t6w prostych (na rys. 2 pominie.to
wartose promienia R, odlegtosci osi

symetrii cze^ci oraz wymiar szero-
kosci drugiego wycie^ia 10 mm
w g6mej czesoi rysunku);
• niepowtarzania wymiarow —

wymaga, by wymiar by! umieszczo-
ny na rysunku tylko jeden raz. Na
przyklad na rys. 3 na rzucie gor-
nym nie jest potrzebny wymiar
dhigosci plytki 68 mm, na rzucie
dolnym — wymiac wyciccia 30 mm;
• niezamykania Iancucha vvymia-

rowego — polega na tym, ze na ry-
sunku pomija sie. najmniej wazny z

wymiarow tworza.cych lancuch wy-
miarowy. Na rysunku 4a pominieto
szerokosc komierza. Podanie wszyst-
kich wymiar6w cz?sci i zamknie.cie
Iancucha wymiarowego powoduje
tzw. przesztywnienie iancucha, nie
ma wdwezas mozliwosci wykonania
wszystkich wymiarow z zadana do-
kladnoscia.. Jezeli zachodzi konieez-
nosc zamkniecia Iancucha wymia-
rowego, w6wczas na jednym z wy-
miarow naJezy umiescic znak ~,
co oznacza, ze jest to wymiar pnzy-
blizony. Przypadek taki pokazano
na rys. 4b, gdzie inaczej zwymia-
rowano wal, a takze nie umiesz-
czono (rys. 4c) drugiego wymiaru
liniowego sci^cia plytki, bowiem
wymiar ten wynika z podanej war-
tosci kata sci^cia plytki;

• wymiarowania od wspolnych
baz, zgodnie z ktdra. nalezy przyja.c

jak naj'mmiejsza. liczb? baz i od
nich wymiarowac wszystkie szcze-

g61y cze.ioi. Wskazane jest, by baza
wymiarowa i technologiczna (ton.

zwiqzana z wykonaniem cz?sci) po-
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krywaly si?. Na rys. 5 szczegdly
plytki zwymiarowano od dwoch
baz, ktorymi sa. dolna i lewa kra-
w?dz plytki;
• wymiarow konstrukcyjnych —

polega na tym, aby jednoznacznie
podawad wymiary cz?sci wsp6lpra-
cuj^cych. Na rys. 6a przedstawiono
plytk? 1, sworzen 2 i tulej? 3.

Prawidtowe wymiarowanie tych
czesci pokazano na rys. 6b.

DODATKOWE OZNACZENIA
Dotycza. one:
— tolerancji wykonania cz?sci,
— dopuszczalnych bl?d6w ksztaltu

i polozenia,
— chropowatosci powierzchnd

cz?sci,

— dodatkowych wymagan sta-
wianych wykonywanej cz?ici.

W celu zapewnienia odpowiedniej
wsp6!pracy wszystkich cz?sci urzq-
dzenia, ich wymiary rzeczywiste
muszq zawierad si? w pewnych
granicach, kt6re okresla si? przez
tolerowanie wymiarow. Podanie wy-
miaru bez informacji na temat dc-
kladnosci wykonania oznacza, ze

cz?sc rcioze bye wykonana z tole-

rancji warsztatowa. <0,1—2 mm za-
leznie od wartosci wymiaru).
Tolerowanie polega na podaniu

dopuszczalnych odchylek, w jakich
powinien miescic si? wymiar i moze
bye liczbowe (lub symbolowe). I tak

wartosci np. (np. <t>
20^'. 60_°j

oznaczaja., ze wykonany wymiar
moze miescid si? w granicach 20

—

—20,5 mm i nie wplynie to na po-
prawnosc pracy cz?sci. Wartosci
liczbowe przy tolerowaniu symbo-
lowym (np. 20 H8, (J 20 f7)

okresla si? na podstawie odpowied-
nich tabel i norm.
Duzymi literami alfabetu oznacza

si? otwory (np. A, B, H itd.), ma-
lymi literami walki (np. a, b, f

itd.).

Gdy wazne jest dokladne wyko-
nanie przedmiotu, nalezy na rysun-
ku podac dopuszczalne wartosci
odchylek ksztaltu i polozenia. Okres-
lenie oraz przyklad oznaczenia od-
chylki prostoliniowosci pokazano
na rys. 7. Symbol ten oznacza, ze

dopuszozalna odchylka prostolinio-
wosci nie moze przekroczyc war-
tosci 0,1 mm na calej dlugoici
cz?sci. Na rys. 8 pokazano przy-
klad oznaczania odchylki kolowosci
(w tym przypadku odchylka nie
moze przekroczyc wartosci 0,05 mm).
Odchylka wartosci bicia wzdbuine-
go i poprzecznego jest okreslana
w stosunku do zalozonej bazy

—

— powierzehni odniesienia (A na
rys. 9).

Oznaczenia chropowatosci po-
wierzehni i dodatkowych wymagan
zostana. pokazane na przykladach
wymiarowania czeici.

WYMIAROWANIE CZESCI

Pokazano je na przykladach pro-
stych element6w, jak: wal. swo-
rzen, tuleja, plytlca, koto, tarcza i
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korpus. Niektore z tych czesci sa.

wykonane z tolerancjami warszta-
towymi (na zadnym z wymiarow nie
ma narzuoonych wartoSci tolerancjd
wykonania), pozostale maja. narzu-
cone wartosci tolerancji w postaci
odchylek lub odpowiednich symboM.
Na rys. 10 pokazano sworzen. Jest

to przedmiot symetryczny, wystar-
cza wi^c jeden rzut, aby go calko.
wicie zwymiarowac. Wszystkie wy-
miary maja bye utrzymane w tole-
rancji warsztatowej. Znak M6 i M10
oznacza, ze na srednicach $6 i $10
ma bye wykonany gwint metrycz-

ny. Wymiary walka na rys. 11 sa
swobodne. Aby ulatwic przygoto-
wanie pdtfabrykatu podano calko-
wita, przyblizona. (~90) dlugosc
walka. Przyklad zwymiarowanego
walu, na ktorym sa podane wyma-
gania dotycza.ee dokladnosci wyko-
nania pokazano na rys. 12. W celu
zwymiarowania kamarkdw pod wpu-
sty wykonano miejscowy przekroj
i widok cze^ciowy.
Na rys 13 pokazano tuleje. —

lewy Tzut wykonano jako pdhvidok
i p6tprzekr6j. Zwymiarowanie Sci$-
cia pod klucz (wymiar 11 mm) po-

dano na drugim rzucie. Wymiary
czesci sa nietolerowane, w otworze
jest gwint wewnetrzny M6.
Na rys. 14. pokazano plytke. -r-

drugi rzut jest potrzebny do zwy-
miarowania jej grubosci i srednicy
otworow. Powtarzajace sie. wymiary
otworow $ 4,5 zwymiarowano raz,

zaznaczajac liczbe. otwordw, tj. 4
(4 otwory # 4,5). W celu zwymia-
rowania jednakowo rozmieszczonych
otworow podano dwa wymiary: na
jednym — odleglosd miedzy otwo-
rami (6 mm), na drugim — powto-
rzono krotnosc rozstawienia (3X
X6 mm= 18 mm).
Chropowatosc oznacza sie. spe-

cjalnymi znakami (w prawym gor-
nym rogu rysunku). Chropowatos^
wszystkich powierzehni ma wyno-
sid Ra = 5 urn.

Prosty korpus, narysowany w
dwoch rzutach—przekrojach A-A,
pokazano na rys. 15. Ofcwor $12
jest wykonany z tolerancja. odpo-
wiadajaca klasie 7, jako podstawo-
wy (symbol H, tzn. dolna odehy&a
otiworu jest rowna 0). Gwint M5
jest wykonany w 6 klasie doklad-
nosci (symbol 6 H). Znaki chropo-
wato£ci oznaczaja. 1,25 urn wedhig
wartosci parametru R na powierz-
ehni tolerowanego otworu $12H7
((na rysunku odpowiedni znak jest

w nawiasie) na pozostalych po-
wierzehniach 5 urn (na rysunku znak
przed nawiasem). Dodatkowe wy-
magarnia dotycza.ee stepienia ostrych
krawedzi oraz czemienia calej cze.-

sci sq umieszczone w lewym dol-
nym rogu rysunku.
Korpus, kt6ry wymaga trzech

rzut6w do zwymiarowania calego
przedmiot u. pokazano na rys. 16

(widok z g6ry oraz rzut g6rny A-A
i rzut dolny prawy B-B). Wymiary
54 tolerowane liczbowo i symbolo-
wo; narzucone sa. wymagania doty-
cza.ee chropowatosci powierzehni,
dodatkowo podano tez informacje.

o wykonaniu kanalka (podciecie
1,6 — wg normy).
Zainteresowanym polecamy ksiaz-

ke. Krzysztofa Paprockiego „Rysu-
nek zawodowy dla zasadniczych
szkol elektrycznych", WSiP, War-
szawa 1978 r.

ZBIGNIEW CZECHOWSKI

>TI. «. Inny tjp obudowy

Obudowa
zestawu muzycznego

Dokonczenie ze str. 21

jest tylko przykladem, gdyz konkretne

trzeba dostosowac do sprz^tu, ktorym

dysponujemy. Na rys. 6 przedstawiono

innq konstrukeje przystosowanq do mo-
gnetofonu dzialajqcego w pozyeji po-

ziomej. Magnetofon (np. ZK 120, ZK
140) ustowiono obok gramofonu, a ra-

dio i pojemnik znajdujq sie. na niz-

szych polkach.

MAREK BOGDAN



narzedzia
iPEWEXU

Dobrze wyposazony warsztat domo-
wy daje majsterkowiczowi szanse wy-
konywania nawet trudnych urzqdzeri,

duzej trwalosci i estetyce. Sk'epy
PEWEXU dysponujq duzym asortymen-
tem narzedzi popularnych, specjalistycz-

nych oraz oprzyrzqdowaniem, czyli tym,
co utotwia prace. i obnizo jej czaso-
chlonnosc. Przedstawiamy niektore na-
rz^dzia znanych firm swiatowych, cha-
rakteryzujqce sie, estetycznym wyglq-
dem i — co nojwazniejsze — funkcjo-
nolnosciq oraz trwatosciq. Nie bedzie
to oczywiscie pefny wybor tego, co
oferuje PEWEX, lecz tylko narzedzia
1 przyrzqdy mrviej znane no naszym
rynku lub o wyjqtkowych watorach
uzytkowych.

Firmq produkujqcq skrawajqce na-
rzedzia reozne, znariq rowniez z do-
brej jokosci narzedzi przemyslowych,
jest SAND VIK (Szwecja). Ostrza pit

i narzedzi tej firmy sq wykonane z

wyso!<ogatunkowych stali narz^dzio-
wych, szybkotnqcych i weojikow spie-

kanych. Brzeszaoty pit do drewna i

miekkich moteriaJow zs stali narz?-
dziowej, hartowane irrdukcyjrvie, majq
trwa+osc 3—5 razy wi^kszq niz brzesz-
croty koriwencjonalna. Pity (rys. 1)
zwracajq uwage. tadnym i estetycz-
nym wyglqdem. Brzeszczoty ich sq po-
kryte cienkq worstwq tworzywa sztucz-

nego, co zapobiego koroz'i i elimi-
nuje koniecznosc konserwacji narzedzi

po wykonanej pracy. Uchwyty nato-
miast wykonane z wysokoudarowych
tworzyw sztucznych, czesto wykoiiczone
szlachetnymi gatunkami drewna, od-
porne sq na przypadkowe uderzenia

wynikajqce z nieuwaznego obchodze-
nia sie. nimi.

Narzedzia reczne do ciQcia, pilo-

wanio i wiercenia pokazano na rys. 2.

Przedstawione wiertla sq zaopotrzone
w plytki z weglikow spiekanych, po-
zwalajqce wiercic otwory w twardych
materialach. Korpusy ich sq niklowa-

ne lub piaskowane (zobezpieczenie
przed korozjq).

Zajmujqcy si? obrobkq drewna znaj-

dq dla siebie wiele narzedzi firmy

STANLEY (W. Brytania). Wsrod nich

dobre dluta w kompletach i pojedyn-
czo, z niktowanymi ostrzami i ergono-
micznymi rekojesciami z wysokouda-
rowych tworzyw sztucznych oraz duzy
wybor strugow recznych i wiertarek.

Zastosowonie lekkiej obudowy oraz

duza dokladnosc poziomic firmy STAN-
LEY czyni z nich narzedzie pracy nie-

zb^dne zarowno dla majsterkowiczow,

jok i profesjonalistow (rys. 3).

Z oprzyrzqdowania do elektrycznych

wiertarek recznych zwraca uwage obro-

towa nasadka-polerka (rys. 4) do po-

lerowania twardego i mi^kkiego drew-

no, powtok malarskich i lakierniczych.

Zastosowonie jej w polqczeniu z na-

sadkq szlifierskq oscylacyjnq stwarza

optymo4ne warunki wykariczajqcej

obrobki materiolow. Nasadka ta umo-
cowana na trzpieniu w uchwycie troj-

szczekowym wiertorki, dzie.ki sprezyste-

mu zamocowaniu tarczy polerskiej po-

zno\o na wygodne polerowanie po-
wierzchni o bardzo skomplikowonych
ksztaltach.

Malowanie i lakierowanie, a pozniej-

sze polerowanie wymaga wtosciwego
przygotowania podloza. Od starannosci

jego przygotowania, chropowatosci i

przyczepnosci zalezy jokosc i trwolosc

powtok. Reczne szlifowanie zgrubne i

wykariczajqce, usuwanie rdzy, zanieczysz-

czeri i wiekszych nierownosci to ci^zka

i zmudna praca, tym bardziej ze wy-
konywana najczesciej recznie paipiero-

mi sciernymi i szczotkami. O zmniej-

szenie czasochloiwosci i uciqzliwosci

tych prac zadbala firma TRIPLEX (Fran-

cja). PEWEX oferuje duzy osortyment
szczotek drucianych, torcz sciernych do
szlifowonia i cieoia, papierow scier-

nych i przyrzqddw specjah'stycznych tej

firmy. Szczotki drudane o rornych

srednicach, do pracy obwodem i czo-

lem, majq mocowanie trzpieniowe lub

na wewn^trznym otworze. Te systemy

mocowonio pozwalajq na bezposredni

naped z wiertorki elektrycznej lub za

posrednictwem walkow gi^tkich. Rozne
srednice drutow szczotek umozliwiojq
zgrubne lub delikotniejsze czyszczenie

powierzchni plaskich i ksztaltowych.

PEWEX oferuje rowniez specjalne

wyposazenie dodatkowe do recznych

wiertarek elektrycznych firmy TRIPLEX
(Francjo). Na szczegolnq uwage za-

slugujq tu tarcze scierne do ciecia.

Moirna nimi, po zamocowarviu w
uchwycie wiertarki, przeoinac walco-
wane polfabrykaty hutnicze (rury, pr?-

ty i ksztattowniki stalowe), jak rowniez

tworzywa sztucrne i metale kolorowe,

laminaty i plyty budowlane.

Asortyment prac wykonywonych w
drewnie mozna znacznie rozszerzyc sto-

sujqc frezowonie reczne za pomocq
przystawki frezarskiej i frezow. Przy-

stawke trzymanq obiemo rekami (jed-

nym koncem zomocowanq do wiertor-

ki) prowadzi sie. wzdfuz przedmiotu

obrabianego. Dokladnosc wzdluznego
prowadzenia zapewnia kotniea oporo-

wy przystawki, natomiost skrawanie -

zespol lub pojedynczy frez walcowy
zamocowany na trzpieniu.

Przyrzqdomi o uniwersalnym zastoso-

woniu sq pompy reczne lub z napq-

dem od wiertorki elektrycznej. Zasto-

sowonie w nich czterech lopatek pro-

wadzonych tocznie po obwodzie kor-

pusu umozliwia uzyskonie wydajnosci

50 l/min przy cisnieniu 196.1 kPa

(2 kG'cm 1
). Dolqczone przewody o

roznej dlugosci uniezo<ezniajq miejsce

posodowienia pompy w stosunku do
rb'tornika cieczy i miejsca procy.

Do drobnych, precyzyjnych proc w
roznych materialach konieczne jest

imadlo. PEWEX oferuje imadlo umoz-

Irwiajqce rozne ustawienie szczek

wzgledem krawejdzi stotu, a takze ich

obrot. Niespotykanym rozwiqzorviem

technicznym w tego rodzoju przyrzq-

dach jest zostosowarrie rozsuwanej na-

kre.tki sruby skrecojqcej. Umoilhvia

ona szybkie dosuni«.cie szczeki (bez

dlugotrwalego meraz kre.conio) do mo-
terioJu i pewne zofnocowanie jednym

lub dwoma obrotami.
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Malowanie
okien i drzwi

Z czasem wszystkie powloki malar-

skie, jakimi sq pokryte drzwi i okno
(popularnie zwane stolarkq budowla-
nq) starzejq si?. Powoduje to koniecz-

nosc odnawiania ich w celu zwi?ksze~

nia trwalosci i polepszenia estetyki.

Pracochlonnosc renowacji starych po-

wlok malarskich zalezy przede wszyst-

kim od wtasciwego rozpoznania stop-

nia ich zuzycia.

Odnawianie noleiy rozpoczynac po
stwierdzeniu tzw. kredowania powloki

lub powstawanio no niej p?cherry,

a nie dopiero po zauwazeniu znacz-

nych ubytkow, odpodania platami czy

tez luszczenia si? forby oraz zmian
stonu podloza (zagrzybienie, mursze-
nie itp).

Wyroznio si? cztery stopnie zniszcze-

nio powtok malarskich:
• kredowanie, czyli cz?sciowe zni-

szczenie powloki wierzchniej,

• p^cherzenie. czyli zupetne znlszcze-

nie powloki wierzchniej,

• odpadanie i luszczenie warstwy
gruntowej no malej cz?sci powierzchni,

• zupelne zniszczenie warstwy grun-

towej, odkrycie podloza i zmiana jego
stanu.

W pierwszym I drugim przypodku
wystarczy oczyszczenie powloki drobno-
ziarnistym papierem sciernym, odpyle-

nie i pomalowanie emaliq, bez usu-

wania starej farby. Gdy zniszczeniu

trzeciego stopnia uleglo juz 5% po-

malowanej powierzchni, nalezy calosc,

a szczegolnie uszkodzone miejsco, do-

kladnie przetrzec papierem sciernym,

zaszpachlowac nier6wnosci i pomalo-
woc farbq podkladowq. Po wyschni?-
ciu calq powierzchni? maluje sie tor-

bq nawierzchniowq lub emaliq. Przy

zniszczeniu powyzej 5% powierzchni

usuwa sie. wierzchniq powlok? w ca-

tosci I maluje od poczqtku. Nie nale-

zy nigdy dopuscic do powainych uszko-
dzen powloki, poniewai proporcjonal-
nie do zniszczenia bedzie wzrastoc
pracochlonnoic i koszty renowacji. W
krancowych przypadkoch moze bye ko-
nieczna wymiana okien lub drzwi.

Przed przystqpieniem do renowacji.

szczegolnie okien, naleiy przygotowac
miejsce pracy: zdjqc zaslony i firanki,

usunqc z parapetow zb?dne przedmio-
ty, podtog? przy oknie i parapety za-

bezpieczyc papierem, kortonem lub fo-

tiq przed zachloponiem forbq.

Do pracy sq niezbedne nast?pujqce
narzedzia:
— p?dzle plaskie 2" lub 1" (lub pier-

scieniowe),
— walek malarski,
— trojkqtna szpachlo stalowa,
— papier scierny o ziarnistoici 16

(dawna 80) I 12 (dawna 100),
— wkretak z szerokim ostrzem do od-

kreconia srub okiennych.

Przygotowanie powierzchni polega na
cze^ciowym lub catkowitym usum^ciu

starej i tuszczqeej sie. warstwy farby.

Mozna jq usunqc mechanicznie, che-

micznie lub przez opalanie.

Sposob mechoniczny polega na prze-

tarciu powloki papierem sciernym naj-

pierw grubo-, a nastqpnie drobnoziar-

nistym. Gruboziarnisty papier scierny

mozna zastqpic kostkq pumeksu lub

cyklinq.

Kilkakrotne pokrycie starych powlok
srodkami chemicznymi, tzw. zmywocza-
mi, spowoduje ich specznienie i zmiqk-
czenie, wskutek czego b«dzie tatwo je

usunqc. Ze wzgl^du na aktywny cha-
rakter zmywaczy przy ich stosowaniu
nalezy zachowac szczegolnq ostroznosc

oraz dokladnie usunqc pozostale reszt-

ki z powierzchni, gdyz mogq szkodliwie

dzialoc na nowq powloke.

Opalanie powlok (olejnych, ftalowych

i chemoutwardzalnych), zwlaszcza na
duzych plaszczyznach, wykonuje sie. za

pomocq lampy lutowniczej lub palnl-

kow gazowych (rys. 1). Palnik prowa-
dzi sie w takiej odleglosci, aby plo-

mien nie siegal bezposrednio powloki,
lecz ogrzewal jq promieniujqeym ciep-
lem. W momencie powstawanio p?-
cherzy zmi^kczonq powloke usuwa sie

stalowq szpachlq. Koricowym zabiegiem
jest ponowne przetarcie calej po-
wierzchni papierem sciernym. Poniewoz
w czasie opalania wydzielo sie. przykry
zapach, najlepiej robic to na po-
wietrzu.

Stare powloki malarskie usuwa sie

w oknie nojpierw z oscieznicy (futryny),

po uprzednim otwarciu skrzydel lub ich

zdjeciu. Proce. te. wykonuje siq najczq-
sciej stojqc na parapecie. Stworza to

duze niebezpieczenstwo wypadniecia.
nalezy wi^c bezwzglednie zachowac
ostroznosc, a w miare. mozliwoici za-
bezpieczyc sie. posem. Nastepnie do-
kladnie szlifuje sie. wzdluz wiokien
drewno zewn^trzne plaszczyzny skrzy-

dla okien nego, ktdre zwykle majq naj-

bardziej uszkodzonq powloke,. Przy

okazji warto sprawdzic Stan metalo-
wego okapnika i jesli stwierdzi sie ko-
rozje. - usunqc jq przez szlifowanle.

Po oczyszczeniu zewn^trznych plosz-

czyzn skrzydel zespolonych, odkreca sie.

wkre.takiem sruby Iqczqce. rozchyla obie
polowki skrzydla i szlifuje listwy mo-
cujqce izyby oraz plaszczyzny we-
wne.trzine. Koncowq czynnosciq jesitczy-

szczenie powierzchni skrzydel od strony

pomieszczenia.

Po zakoriczeniu szlifowania cale okno
nalezy odpylic szczotkq, a szyby prze-

trzec' miqkkq szmatkq. Dostrzezone nie-

rownosci lub pe.knie.cia wypelnia siq

kitem szpachlowym.

Drzwi wewnqtrz pomieszczen majq
najcze>ciej uszkodzenia mechaniczne

(rysy, wgle.bienia) i zabrudzenio przy

klamce. Przed malowoniem szlifuje si?

je drobnoziarnistym papierem scier-

nym, o nierownosci wypelnia kitem

szpachlowym, potem szlifuje i usuwa
z nich pyl. Listew mocujqeych szybe.,

wykononych z tworzyw sztucznych, nie

szlifuje sie..

Przy renowacji starych powlok mo-
larskich nalezy pamietoc o ogolnej za-

sadzie, ze kazdo nowo nalozono po-

wloka b?dzie miala zawsze bardzo

dobrq przyczepnosc, jezeli podtoze by-

lo uprzednio dobrze oczyszczone papie-

rem sciernym (zszorstkowane).

Malowanie stolarki, podobnie jak

wszystkie prace malarskie, wykonywane
na powietrzu, nalezy przeprowadzac
podczas suchej i bezwietrznej pogody,
przy temperaturze nie niiszej niz 5°C;

najlepsza jest 18—20°C. Nie wolno ma-
lowac powierzchni zawilgoconych.

Do odnawiania stolarki budowlanej
mozna stosowac naste.pujqce rodzoje

farb: olejne lub olejno-zywiczne o sym-

bolu 2151-000-010, ftalowe o symbolu
3151-000-010 lub ftalowe modyfikowa-
ne, np. ftalowe szybkoschnqce o sym-

bolu 1313-360-280-106. chemoutwar-
dzolne o symbolu 7360-472-010.

Najszybciej schnq farby ftalowe

akrylowane oroz farby chemoutwar-
dzalne, a najdluzej olejne i olejno-

-zywiczne. Farby chemoutwardzalne
wymagajq przed uzyciem zmieszania

z utwardzoczem. Dokladny przepis Iq-

czenia obu sktadnikow i zachowania
niezbednych srodkow ostroznosci jest

podany zowsze przez producenta no

opakowaniu wyrobu. Inne farby, jak

np. olejne lub ftalowe, nalezy dobrze

wymieszac w puszce, poniewai majq
tendencje. do oddzielanla si? spoiwa

od wypelnioczy i pigmentu. W przy-

podku stwierdzenia kozucha na farbie.

trzeba go delikotnie usunqc, a po wy-
mieszaniu calej zawartosci przecedzic

przez tkanin? stylonowq (najlepiej

przez zuzyte poriczochy lub rajstopy),

Gdy farba jest za gesta, mozna jq

rozcienczyc odpowiednim rozcieiiczol-

nikiem.

W zaleznosci od stopnia uszkodzenia

starej powloki, konieczne jest naloze-

nie jednej lub dwu warstw farby. Przy

duzym zniszczeniu nojpierw naklada
si? farb? podkladowq, a nast?pnie
emoli?. Mozna tez zastosowac farb?

nawierzchniowq, ktoro ma zolety pod-
kladu i emalii (olejna lub ftalowo).

Przed przystqpieniem do malowanio
nalezy zwrocic uwag?, ze nowsza sto-

larka, wbudowywana od 1975 r., ma
uszczelki gumowe zamocowane bqdz
w oscieznicy okiennej, bqdz na obwo-
dzie skrzydla, okucia z fabrycznq po-

wlokq ochronnq, klamki i zamkni?cia
(zasuwnica czolowo). Aby elementy te

dzialaly prawidlowo i spelnialy swojq

funkcj?, nie powinny bye malowane.
Malowanie rozpoczyna si? od gor-

nej cz?sci oscieznicy okiennej (rys. 2).

nost?pnie maluje si? czesci pionowe.
przylegajqcy cwiercwalek i dolnq po-

ziomq cz?sc oscieznicy. Malujqc w tej

koiejnosci uniknie si? ewontuolnego
skapywania farby z pedzla na juz po-

malowane powierzchni*.
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W celu uzyskania gladkiej, rownej,

!>JI e :.v i zmorszczen powloki,

naiezy:
— pedze' zanurzac tok. aby nabierac

motliwie jednakowq i lose farby i prze-

nosic jq bez skapywonia na malowanq
powierzehni?,
— wst?pnie rozprowodzac farbe na

powierzehni przez rownolegle pociqg-

ni?cia p?dzlem przy jednoczesnym wy-
wieraniu nacisku r?kq powodujqeego
wyplywanie farby z p?dzlo (rys. 3),

— rozetrzec, a nast?pnie delikatnie

wyrownac warstwy noniesionej farby

przez rownolegle pociqgni?cia p?dzlem.
— unikac zgrubieii powloki w miej-

scach styku poszczegolnrch fragmentow
powierzehni pokrytych rarbq z jednego
zanurzenia p?dzla.

Po pomalowaniu oscieznicy przyste-

puje si? do malowania skrzydel okien-
nych. Farb? naklada si? najpierw na
gorny poziomy ramiak skrzydlo od stro-

ny zewn?trznej, a nost?pm'e na piono-
wy i dolny poziomy. W poblizu szyby
farbe. naiezy nanosic malym p?dzel-
kiem (rys. 4) lub oslonic szybq tasmq
klejqcq. Gdy zewn?trzne plaszczyzny
skrzydlo okiennego sq jgz pomalowane,
rozwiera sie. skrzydlo zespolone (po
uprzednim odkr?ceniu srub) i maluje
ploszczyzny wewn?trzne o'raz listwy

przytrzymujqce szyby. Na koniec ma-
luje si? cafe plaszczyzny skrzydlo od
strony pomieszczenia oraz krawedzie
boczne. W oknach jednoromowych ma-
luje sie. od razu cale wewn?trzne
i boczne plaszczyzny. Jesli jest to ko-
nieczne (korozjo), okapnlki metalowe
maluje si? tq samq farbq lub lepiej

antykorozyjnq (rys. 5).

Uwaga. Elementy metalowe, np.

okapniki i oscieznice drzwiowe-metalo-
we. nie powinny bye malowane farba-
mi chemoutwardzalnymi, ktore ze wzgle-
du na zawartosc kwasnego utwardzo-
cza mogq powodowac wtornq korozj?.

Po zakonczeniu malowania i prze-

schni?ciu powloki do stanu pylosuche-

go mozna przystqpic do oczyszczenio
szyb z ewentualnych zabrudzeh farbq
— najlepiej zyletkq. Zmywanie rozpusz-

czalnikiem nie jest wskazane, ponie-
waz rozpuszczona farba rozsmorowuje
si? no duzej powierzehni szyby. Jesli

nie mozemy pozostawic okien otwar-

tych przez 24 godziny do calkowitego
wyschniecia powloki, to w celu unik-
ni?cio sklejania si? elementow naiezy
noniesc cienkq warstw? bezbarwnej
pasty woskowej do podlog lub obuwia
na plaszczyzny ich styku, a nast?pnie
skr?cic srubomi.

Klamki i widoczne okucia czysci

i odswieza si? za pomocq welny me-
talowej uzywanej do czyszczenia na-

czyri. Zabrudzone uszczelki naiezy zmyc
rozpuszczalnikiem. szybko wytrzec do
sucha, a nast?pnie posmarowoc glice-

rynq lub wazelinq technicznq albo
kosmetycznq. Przy skr?caniu skrzydel

okiennych dobrze jest rowniez nasma-
rowac smarem sruby.

Do malowania drzwi najlepsze sq

farby chemoutwordzolne ze wzgl?du na

szybki czas wysychania oraz estetyczny

wyglqd powloki. Najcz?stsze wady wy-

konania to zacieki, ..falbanki", slady

p?dzla. tzw. sznary itp. Olatego tez

osobom mniej wprawnym zoleco si?

malowanie ploszczyzn drzwi walkiem
(rys. 6) lub zdj?cie skrzydlo i malo-

wanie p?dzlem w pozyeji poziomej.

Dobrze jest wyjqc klamk? i odkr?cic

tarczki zamka, aby nie przeszkadzaly

w malowoniu. Oscieznice metalowe
drzwi maluje si? p?dzlem, zaczynajqc

od gornej poziomej cz?sci. W skrzyd-

lach przeszklonych nie naiezy zama-
lowywac listew przyszybowych, ktore sq

przewaznie z tworzywa sztucznego.

ROMAN JANOWSKI
EO'MJ K 10

Rr» 1. Opalonia i zeskrobywanio ttaroj po-

wloki molatikioj
Ry>. 2. Kolojnoic malowania posiaogolnych
cieic< okna

Rr» 3. Kolejne lazy malowonia okna padzlom Ry»- 4 Zabozpioczonio izyby praad zabrudza-

Hiatal A - tatmq klatqcq. - kawolkiom
loklury, C - malowonio malym podzalkiom

*y». 5. Zabozpiaczania antykOfOi||no okopmka Hyi. ». HoUjn. faz, malowania o>zwi walklom

«



Lampka kontrolna

swiatel STOP
Niezwykle ubogie wyposazenie fiata 126p we wskazniki
pracy pcdstawowych zespolow samochodu daje majster-

kowiczom szerokie pole do popisu. Dzialalnosc taka powinna
spelniac jednak dwa podstawowe zatozenia: poprawe, wlas-

ciwosci uzytkowych oraz podniesienie bezpieczeristwa jazdy.

prawi, jesli umieszczone w obudo-
wie elementy zabezpieczymy zale-
wajac je np. parafina. Urzadzenie
powinno byd wla.czone bezposrednio
w obwod swiatet STOP bez niepo-
frrzebnego przedluzania przewodow.
Natomiast przewod prowadzacy do
diody swiecqcej (lub zarowki) moze
byd dowolnej dtugosci, co umozliwia
um'eszczenie jej w widocznym
miejscu na tablky rozdzielczej.
Drugi biegun diody (zarowki) nalezy
dolaczyd do dowolnego metalicznego
punktu karoserii (tj. do masy).

W przypadku uzyeia kontaktronu

-o

470 Q
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p
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T
j
Wytqcznik

i
przy pedale

j hamulca

y». I. Sch«mat ideowy ukladu jygnaliiocji
LED |2x21w

R»». 2. Przekainik proiniowy

-Ruchome styki Bartkg
szklana

«r»- 3.

Propoiycja
renriqiania

mechanicinego
•rgnaliiatora

Obu tym zalozeniom doskonale
odpowiada uklad, ktdrego opis przy-
taczamy za dwutygodnikiem „Funk-
schau". Jest to uklad sygnalizujacy
poprawne dzialanie swiatet „Stop*'.

Znaczenia bezawaryjnej pracy syg-
nalizacji hamowania nie trzeba
chyba uzasadniad. Zaleta. tego ukla-
du jest prostota konstrukcji i ko-
niecznosd wprowadzenia- niewielkich
zmian w oryginalnej instalacji elek-
trycznej.

„Sercem" urzadzenia (rys. 1) jest

przekainik prdzniowy, tzw. kontak-
tron. Sklada sis on z dwoch cien-
kich blaszek z materialu magne-
tycznego, umieszczonych w szkla-
nej rurce (rys. 2). Stykajg sie. one
z soba. (kontaktuja) pod wplywem
odpowiednio silnego zewne^trznego
pola magnetycznego. Pole to moze
byd wytwotzone przez magnes sta-

ly przylozony do rurki, jak i przez
cewke. nawinie^a wokol banki, przez
kt6rq przeplywa prad elektryczny.

Oprocz kontaktronu z uzwojeniem
wytwarzajacym pole magnetyczne,
w ukladzie znajduja sie. tylko dwa
elementy: dioda swiecgca i rezystor
ograniczajacy plynacy przez nia.

prad.

Typowa instalacja elektryczna
swiatel hamowania zawiera dwie
polaczone r6wnolegle zar6wki, kaz-
da o mocy 21 W. Przy zasilaniu
z akumulatora 12 V pobierajq one
lacznie prad o natezeniu 3,5 A.
Uklad kontrolny jest wlaczony w
obwod swiatel „Stop" szeregowo.
W tym celu nalezy przeciad prze-
wod prowadzacy z akumulatora
(przez wylacznik) do zar6wek, naj-
lepiej w poblizu wyla.cznika. Po-
miedzy przeci^te koncowki nalezy
wtaczyd (bardzo starannie kontrolu-
jac jakosd i wytrzymalosd pola-
czen) odcinek izolowanego, miedzia-
nego przewodu o przekroju rzedu
1 mm', nawinietego na bance kon-
taktronu o wymiarach 4s 4 X 32 mm.
W ukladzie modelowym liczba zwo-
jow wynosi 14—15; jest ona dobra-
na w ten sposdb, ze styki kontak-
tronu rwieraja, sie, jedynie wdwczas,
gdy przez uzwojenie ptynie prad
pobferany przez obie zar6wki ra-
zem. W przypadku, gdy jedna za-
rdwka przepali si^, prad pryna,cy

przez uzwojenie bedzie zbyt maly,
aby wytworzyd strumien magne-

tyczny o waTtosci wystarczajacej

do zwarcia stykow. W obwod zwie-

rany stykami kontaktronu jest wla.-

czony element sygnalizacyjny: dioda
swiecaca (tzw. LED) z szeregowym
rezystorem ustalajqcym wartosd
pradu. Mozna takze zastosowad za-

r6wke. 12 V o niewielkiej mocy (bez

rezystora).

Kontaktron wraz z uzwojeniem
najlepiej jest zamontowad na plytce
drukowanej, co zapewni sztywnosd
i pewnosd polaczeri, a calosc umies-
cid w obudowie (rurce lub pudelecz-
ku z tworzywa sztucznego). Nieza-
wodnosd ukladu znacznie sie. po-

o innych wymiarach (w sklepach
Centralnej Skladnicy Harcerskiej
z cz^sciami elektronkznymi sa do-
st^pne kontaktrony wraz z uzwo-
jeniami; do wykonania opisywanego
ukladu uzwojenia te nalezy usunqd).
Liczbe. zwojdw trzeba dobrad eks-
perymentalnie, tzn. ustalid doswiad-
czalnie mtnimalna liczbe. zwojow
zwierajqcych styki w przypadku
swiecenia obu zar6wek oraz jednej
tylko zar6wki. Przyjeta ostatecznie
liczba zwojow powinna byd nieco
mniejsza od sredniej arytmetycznej
obu pr6b.

T. B.
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Hp. 1. Pergola

Pergole

Pergola (lac.) to budowla ogrodowa
utworzona z dwoch rzedow slupkow i

azurowego daszku, na ktorym sq roz-

pi^te pnqcza rosllny (rys. 1). Pergole

mogq tqczyc budynek mieszfcalny z

ogrodem, jak rowniez stanowlc ozdobe
bram I furtek.

Moterialem nojcz$iciej stosowanym
do budowy pergoli jest drewno. Nalezy
wybrac drewno wysuszone, proste, bez
sekow i pekniec. Niewskazane jest mie-

Ryi. 2. UmocowortU ituplow pionovych

szanle roznych gatunkow drewno. W
przypodku, gdy uzyjemy do budowy
konstrukeji nosnej (pionowych slupkow)
drewna nieokorowanego, takie tez mu-
simy zastosowac do wykonania aiuro-

wego dachu i scion bocznych. No slup-

ki pionowe, stanowiqee elementy nosne
konstrukeji nalezy przeznaczyc material

grubszy, np. kantdwke o wymiarach
10x10 cm, 10x14 cm lub dwie loty o
wymiorach 4x18 cm-skrecone ze sobq
(rys. 2). Drewniane slupki umocowuje
si? w specjalnych okuciach stolowych
wpuszczonych w fundamenty betonowe
(rys. 2). Konstrukeji poziomq pergoli

(rys. 3) mozna wykonac z drewnionych
tat o wymiarach 3x18 cm lub 4x18 cm,
natomiast azurowy dach z drewnionych
belek o przekroju prostokqtnym lub tez

o profllach pokazanych na rys. 4 (dach
mozna tez wykonad z metalu).

Pergole mogq bye wykonone r6wniez

ze stoli, np. drutu zbrojeniowego o

16 lub 20 mm, z rurek, teownikow
1 kqtownik6w. Czesto slupki nosne mu-
ruje sie z cegly, klinkleru, kamienio. Po-
miedzy slupkomi nosnymi pergoli umie-

szcza si$ krote. (trejaz), najczesciej dre-

wnianq, np. z kantowki o wymiaroch

Rr> 3. Komtrukcjo pergoli pokaionoj no
ry». 1

3x3 cm lub tez z innego matericilu uzy-

tego uprzednio do budowy azurowego
dachu. Konstrukcja scianki bocznej po-

winna bye dostosowana do roslin, ktore

zamierzamy posadzic, bowiem jedne so-

me sie pnq, inne zas, jak np. roze,

trzeba podwiqzywac.
Elementy drewniane uzyte do budo-

wy muszq bye uprzednio zaimpregno-
wone pokostem, ksylamitem, kreozotem
lub karbolinq. Impregnowanie powtarza
sir; co dwa lata w okresie wczesrtowio-

sennym lub pdznojesiennym, gdy roiliny

nie majq liscl i zdjseie nagich pedow
nle jest trudne. Elementy metalowe zas

nalezy zabezpieczyc przed korozjq i po-

malowac na dowolny kolor.

Slupki pergoli i kraty mozna obsie-

wac roslinomi jednorocznymi lub ob-
sadzac wieloletnimi. Z roslin jednorocz-

nych szczegolnie polecamy kobee (Co-

baea scandens) o pieknych fioletowych

kwiatoch. Powszechnie stosowonq ros-

linq jest pow6j (Convolvulus tricolor) o
kwiatach niebieskich, bialych, rozowych

i fioletowych. Bordzo efektownym pnq-
czem jest tykwa (Cucurbita) o zoltych

duzych kwiatach i oryginolnych owo-
each. Z roslin jednorocznych na uwo-

*r». 4. KlrtortT i mocoomnio gomych btM
ge zasluguje rowniez znany groszek pa-
chnqcy {Lathyrus odoratus), wiiec pur-

purowy (Ipomea purpurea) o lejkowa-

tych kwiatach bialych, rozowych, nie-

bieskich i fiotelowych oraz chmiel (Hu-
mulus japonicus).

Sposrod roslin wieloletnich do okry-

wania krat i pergoli wymienic nalezy
przede wszystkim pnqce roze. Roze, jak
juz wspominano, nie majq zdolnosci
piecia si?. Mlode pedy w miore. ich

wzrostu trzeba delikatnie przewlekac
przez ozurowq krate. Innq wieloletniq

roslinq jest kozilistek (Lonicera capri-

folium), pnqcze wyrastajqce do wyso-
kosci 8 m, o kwiatach bialych i pach-
nqcych. Niezwykle interesujqeym pnq.
czem jest powojnik [Clematis) o duzych
kwiatach (do srednicy 14 cm), barwy
bialej do ciemnofioletowej, ktory osiq-

ga wysokosc 4 m. Godna polecenia jest

rowniez glicynia Wistaria floribunda),

wyrastajqca do wysokosci 8 m, o kwia-

tach fioletowych zebranych w dlugie

grona. Przyst^pujqc do wybierania od-

powiednich roslin nie mozna zapomniec
o winoroili zarowno wlasclwej (V;'t/s vi-

nilera). jot i o gatunku azdobnym (V/-

tis viparia). D.P.
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Filatelistyka

Zn6w mamy piekna. serie znacz-
k6w pocztowych wydanych przez
Ministerstwo Lacznosci, ktdre wzbo-
gaca. nasza. kolekcje poSwiecona.
nauce i technice. W ubieglym roku
byly trzy rocznice upamietniaja.ce
osiggniecia w dziedzinie badania
przestrzeni kosmieznej. W czerwcu
(27.VI.1979 r.) minela pierwsza rocz-
nica lotu polskiego kosmonauty Mi-
roslawa Hermaszewskiego. W lipcu
(21.VII.1979 r.) obchodzilismy 10-lecie
od chwili ladowania czlowieka —
Neil Armstronga — na Ksiezycu, a
we wrzesniu (13.IX.1979 r.) — 20-le-
cie p'erwszego trafienia w Ksiezyc
sondy „Lunnik-2".

serwatorium astronomiczne „Coper-
nicus", kt6re zostaly wprowadzone
na orbite. wokoloziemska, w 500 ro-
cznice urodzin Mikdaja Kopernika.
Wartosc znaczka 1,50 zl, naklad
10 mln s'.t.,

• radziecka. sonde ksiezycowa.
„Lunnik 2", kt6ra pierwsza trafila

w Ksiezyc, oraz amerykanska. son-
de ..Ranger 7", kt6ra dostarczyla na
Ziemie pierwsze dobrej jakosci zdje-
cia Ksiezyca. Wartos6 znaczka 2 zi,

naklad 8 mln szt.,

• Jurija Gagarina, pierwszego
czlowieka w kosmosie, wyniesionego
przez trdjstopniowa. rakiete nosna,
..Wostok" 12. IV. 1969 r. Wartosc
znaczka 4,50 zl, naklad 5 mln szt.,

• Neila Armstronga, pierwszego
czlowieka na Ksiezycu, ladownik
ksiezycowy LM oraz statek kosmicz-
ny „Apollo 11". Wartosc znaczka
6,90 zl, naklad 2 mln szt.

Znaczki zaprojektowal artysta
plastyk Zbigniew Stasik, a wydru-
kowano je technika. rotograwiurowa.
na papierze kredowym w formacie

31,25X43 mm na arkuszach duzych
oraz na arkusikach malych skla-
dajacych sie z pieciu znaczk6w i

przywieszki, na kt6rej przedstawio-
no symbolicznie orbitalne przyszlos-

ci. Arkusik wartosci 15,90 zl + 5 zl

wydano w nakladzie 900 tys. szt.

W dniu wprowadzenia znaczkow
do obiegu w sprzedazy znalazly sie.

koperty FDC opatrzone okolicznos-
ciowym datownikiem stosowanym
w urzedzie pocztowym Warszawa I,

zaprojektowane r6wniez przez Z.

Stasika.

ZNACZKI NADESLANE

28 grudnia 1979 t. Ministerstwo
Lqcznosci wprowadzilo do obiegu
serie pieciu znaczk6w pocztowych,
na ktdrych przedstawiono:
• statek kosiniczny „Sojuz 30",

w kt6rym Miroslaw Hermaszewski
z radzieckim kosmonautq Fiodorem
Klimiukiem, po polaczeniu z zespo-
lem stacji orbitalnej „Sojuz 29" —
„Salut 6", przeprowadzili ekspery-
ment SYRENA, polegajacy na sto-
pieniu metali, osiqgajac jednolita.,

krystaliczng strukture. stopu. War-
tosc znaczka 1 zl, naklad 10 mln
szt.,

• radziecki statek badawczy z
seni INTERKOSMOS — ..Kopernik
500" i ameTykanskie orbitalne ob-

PRZYBORY FILATELISTY-
CZNE — ZABKOMIERZ

Wynalazca, przyrzqdu do mierzenia
zgbkow na znaczkach jest lekarz
Legrand (pseudonim — dr Magnus).
Byl on piarwszym, ktory zdal sobie

sprawe, iz perforacja znaczka moze
bye niezwykle pomocna do ustala-

nia dat poszczeg61nych wydari.

R6zma perforacja znaczkow oraz
niejednakowe zqbki moga. bye klu-
czem do ich odrozniania. Legrand
zmierzyl liczbe dziurek na kazdym
boku kilkunastu znaczk6w i doszedl
do wniosku, ze .majac znaczki o
r6znych wymiarach musi przyja.6

ujednolicona. wielkosc pomiar6w po-
rownawczych (standard). Przyia.1

zatem podstawe pomiarowa. rdwna.
2 cm w systemie metrycznym.

Zgbkomierz moze bye z kartonu,
metalu lub szkla. Najbardziej uni-
wersalny jest jednak wykonany na
przezroczystym tworzywie, bowiem
moze on rowniez sluzy£ do mierze-
nia zabk6w na listach bez odkleja-
nia rnaczkow. Na rysunku pokazano
wzorzec zabkomierza (podzialka 1:1).

Spos6b wykonania pozostawiamy
zainteresowanym, natomiast poda-
my kr6tko, jak nalezy poslugiwac
sie zabkomierzem. Jest to wpraw-
dzie proste, lecz wymaga duzej pre-
cyzji i pewnej wprawy.
Znaczek przyklada sie. do odpo-

wfedniej wielkosci kropek fpunktow)
znajdujqcych sie na za.bkomierzu,
tak aby te ostatnie pokrywaly sie

z perforacja. (dziurki). W celu kon-
troli miedzy punktami sa. przepro-
wadzone Hnie, z ktorych kazda po-
winna dokladnie zbiegac sie z wierz-
chotkiem kazdego zabka. Gdy zna-
czek zostanie dokladnie dopasowa-
ny, wtedy z latwoscig mozna od-
czytac na zqbkomierzu, z jaka. per-
foracja mamy do czynienia. Zwykly
zgbkomierz ma podzialke od 8 do
15. Jest to liczba zabkow i dziurek
znajdujqca sie na odemku 2 cm.
Zqbkomierze precyzyjniejsze majq
podziatki z dokladnosclq do 1/2, a
nawet 1/4 zabka.
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W^dkarstwo

Wgdkarskie

zestawy

bezsplawikowe

Okreslenie Jekka w?dka" kojarzy

si? w?dkarzom przede wszystkim z de-
likatnym zestawem splawikowym. Na-
tomiast termi-n „ci?zka w?dka" nie

przyjql si?, choc wiadomo, ze pod tym
poj?ciem w?dkorze rozumiejq szczupa-
kowk? lub tzw. gruntowk? z ci?zkim oto-

wiem dennym.
W praktyce, niestety, cz?sto uzywa

si? ci?zkich wedek, nawet wtedy, gdy
sq one zupelnie nieodpowiednie. Wl-
dok dlugich bambusow ubitych gt?boko
w piosek, napr?zone zylki o przekroju

ponod 0,50 mm, chlupni?cie wody przy

zarzucaniu cwierckilogramowego ci?-

zorka i terkot lichego kolowrotka o
szpuli ruchomej nie nalezq do rzad-

kosci. A przedez wedziska bambusowe
mogq bye rowniez lekkie i misternie

wykonane.
Zanim przejdziemy do omowienia

zestawdw, choiatbym zaznaczyc, ze

niezbyt wtasciwym sposobem jest wbi-

janie wedziska w piach i bierne cze-

kanie. Jedyrtie czyony udzial wedka-
rza w lowieniu jest sportowym podej-

sciem, dajqeym jedrtoczesnie wiele
przyjemnosci.

NAJPROSTSZA WEDKA
Wyobrazmy sobie zestaw wedkowy,

bardzo zresztq skuteexny, choc rzad-

ko stosowany przez wedkarzy. Sklada
si? on z 4-metrowego w?dziska, ko-

lowrotka, zyfki o przekroju 0,20 mm i

hoczyka, bez splawika i obciqzenia.

Mozna nim skutecznie lowic w wodach
stojqeych i wolno ptynqcych. Mo on
t? zalet?, ze ryba nie wyczuwo pod-
czas brooio zadnego oporu. Zyfka de-
likotnte ktadzie si? no rosltnach wo'd-

nych, a przyneta wolno opada. Jedy-

nq wadq zestawu jest stosunkowo krot-

ki wyrzut, dlotego stosuje si? go prze-

de wszystkim podczos towienia z lo-

dri. Mozna rowniez uzywac dluzszego
wedziska, np. 6-metrowego, i cienszej

zylki o przekroju 0,16 mm.

Wt-DKA Z OBCIAZENIEM

Najaktywniejszy sposob w?dkowania
zestawem bezsptawikowym stosuje si?

na rzekach. Potrzebne b?dq te same
Okcesoria jok przy najprostszej w?d-
ce, z tym ze tuz przy potqezeniu ok.

35 cm przyponu do glownej zylki

trzeba przymocowac mozliwie jak naj-

mniejszy ci?zarek. Obciqzenie zalezy

od predkosci rzeki. towienie wyglqdo
nastepujqeo. Po uprzednim „zan?ce-
niu" zorzuca si? zestaw w kierunku
przeciwleglego brzegu w gor? rzeki,

pozwalajqc, aby prqd niost przyn?t?

po dnie. Lewq r?kq zbiera si? kllko

metrow zylki (przy pewnym doswiad-

czeniu mozna to wykonac za pomocq
kolowrotka) i wolniutko ciqgnie si?

przyn?t? do siebie. Nalezy przy tym
uwazac, aby przyneta zachowywalo
si? w wodrie naturalrvie, tak jakby
prqd przesuwal pokarm. Przyn?t? trze-

ba doprowodzic do strefy zan?conia,

bo tarn wlasnie ryby si? gromadzq.

WEDKA Z WIEKSZYM
OBCIAZENIEM

Zdarza si?, ze woda jest bardzo
gl?boka lub ryby zerujq w znacznej

od nas odleglosci, a prqd wody jest

silny. W takich warunkach nie mozna
lowic ani zestawem splawikowym, oni

w?dkq. z molym obciqzeniem. Nalezy
wi?c wzmocnic zestaw, ale niekoniecz-

nie 25-dekagramowym ci?zarkiem i

zytkq o przekroju 0,50. Crubsza zylka

stawia o wiele wi?kszy opor w wodzie
niz cienka.

Ci?zarek dobiera si? do pr?dkosci
prqdu wody w rzece, powinien on bye
plaski, a zylka mozliwie najciensza.

Najpopularniejszy jest zestaw monto-
wany z przelotowym ci?zarkiem. W
olowiu poszerza si? otwor, aby zylka

mogla si? swobodnie poruszac, po
czym zaklada si? go na glownq zylk?.

Teraz nalezy na niq nawlec kawalek
wentylka, aby ci?zarek nie zesliznql

si? do haczyka. W?dkarze stosujq cz?-

sto zamiast wentylka srucin?.

Odradzamy to, bowiem srucina osla-

bia zylk?, a i ryba wyczuje lepiej mas?
sruciny niz wentylka. W odleglosci ok.

40 cm od wentylka mocuje si? haczyk
(odleglosc ta jest rozna i zalezy od
przyn?ty, np. przy lowieniu zywca przy-

pon jest dluzszy).

Przy lowieniu w miejscach zarosnie-

tych lub zamulonych mozna zalozyc

na przypon malutki korek, ktory pod-
niesie przyn?t?. Zakladanie korka jest

bardzo lotwe, haczykiem - tak jak

iglq — przeszywa si? korek dwa
rozy. Dzi?ki temu przyn?ta nie zato-

nie w mule.

Zestaw gruntowy jest nieco inny.

Ci?zarek przymocowuje si? na koncu

zylki na stale. W odleglosci 40-50 cm
od ci?zarka na glownej zylce wyko-

nuje si? w?zel zwany uszkiem (rysu-

nek 1). Do uszka dotqeza si? przypon.

2ylka na przyponie (stqgiewka) po-

winna bye pol numeru ciensza niz

g!6wna. Jesli haczyk zaczepi si?,

uszkodzi si? tylko krotki przypon, a

nie wi?kszy kawalek zylki. Kilka przy-

ponow mozna zawiqzac w domu, zeby

nie trocic czasu podczas lowienia. Ze-

staw ma t? wad?, ze ryba podczas

holu ciqgnie po dnie ci?zarek, ktory

moze si? zaczepic. Wedkarz powinien

lowic tylko jednq w?dkq, trzymajqc jq

stale w r?ku. Wyczuwa wtedy kaide
drgniecie i natychmiast moze reago-

wac na bra nie ryby. Gdy zylka wy-

pr?za si? albo zluzuje (ryba zbliza si?

do nas) nalezy ..zacinac". Prawidlowe

zaci?cie rozni si? nieco od innych me-

tod. Na przykiad przy lowieniu zesta-

wem splawikowym wystarczy delikatny

ruch przegubem dloni - jestesmy

przeciez w statym kontakcie z przy-

n?tq, przy gruntowce natomiast, ze

wzgl?du na dlugq zylk?, kontakt ten

nie jest az tak bezposredni. Znawcy
tego typu lowienia radzq nie ,,zaci-

nac", lecz „wciqgnqc". W praktyce wy-

glqda to tak, ze plynnym ruchem wy-

prostowuje si? w?dzisko prawie do
pozyeji pionowej, a po wyczuciu ryby

nie przestaje si? ciqgnqc, lecz poste-

puje tak, jakby si? chcialo odprowa-
dzic ryb? kilkanascie centymetrow w
bok.

JOZEF KASZANITS

STEFAN NIELEPIEC
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Kolekcjonerstwo

Filizanki

\kl ytrawny kolekcjoner zazwyczaj in-

teresuje sie. nie tylko przedmiota-
mi ciekawymi lub rzadkimi, ale przede
wszystkim ladnymi, ktorych wyglqd
sprawia patrzqcemu przyjemnosc. Pod
tym wzgledem zbieranie filizanek jest

bezkonkurencyjne. Kazde muzeum za-

kupi do swych zbiorow rzadko spoty-

kanq i ladnq filizanki ze znonej
XVIII- lub XX-Wiecznej wytworni. Istnie-

jq nawet specjalne muzea, ktore sta-

wiojq sobie za eel zbieranie wyrobow
porcelanowych (Misnia, Leningrad).

Nie b^dziemy sie. rozpisywac o fili-

zankach chinskich i japonskich, po-
niewaz starych, dobrych naczyn dale-
kowschodnich nie spotyko sie juz w
sklepach Desy. W handlu najczesciej

momy do czynienia ze zwyklq maszy-
nowq produkejq, pozbawionq kolek-

cjonerskiego smaku. Zdarzajq sie. jed-

nok prawdziwe rarytasy, egzemplarze
walorach historycznych, np. filizan-

ki, no ktorych sq przedstawione sce-

ny z zycia Tadeusza Kosciuszki lub
wnetrza Zamku Krolewskiego.

Pierwsza polska wytwornia porcela-
ny powstola wcale nie w Cmielowie,
ale 52 lata wczesniej - w 1790 r.

w Korcu no Wolyniu, w posiadlosci

ks. Jozefa Czartoryskiego. Jej zolozy-

cielem byl zasluzony polski technolog,
Franciszek Mezer, ktory jeszcze w
1784 r. probowal produkowac angtel-

ski fajans. W latach nastQpnych zajql

sie. eksperymentalnymi metodami wyro-
bu porcelany. Inicjatywa oraz zapal
Czartoryskiego i Mezero zadecydowa-
ly o dalszym rozwoju. W krotkim cza-
sie powstata w sqsiedztwie nostepna
manufoktura, w Boranowce nad Stu-

czem. Dwie wojny swiatowe spowodo-
woly, ze nie mamy prawie zadnych
zapisow dotyczqeych historii tych fa-

bryk.

Wyroby korzeckie i baranowskie ko-

lekcjonowano od dawna. Juz w koiicu

XIX w. polskq porcelanq interesowali

sie historycy. Ich zaslugq jest odna-
lezienie dokumentow archiwalnych,

wzmianek pami^tnikarskich, jak i drob-

nych notatek prasowych. Najwi^cej
wiadomosci zebrali sami kolekcjonerzy,

tocy jak Gustaw Soubise-Bisier, Stanis-

law Ryszard czy Stanislaw Gebethner.

Stqd wiemy, ze w pierwszych latach

swego istnienia manufaktura korzecka

rozwijala sis pomyslnie. Byl to efekt

techrticJinych i orgaTOZOcyjnych umie-

j^tnosci Mezera - owczesnego dyrek-

tora i Kazimierza Sobociriskiego — kie-

rownika artystycznego, malarza-minia-
turzysty. Niekorzystne zmiany przyniosl

drugi rozbior Polski. W 1795 r. Fran-

ciszek Mezer opuscil fabryke. w Korcu
1 uruchomil wtasnq manufaktura fa-

jansu w Tomaszowie Lubelskim, tym
samym przeszedl pod patronat Alek-

sandra Augusta Zamoyskiego.

Do 1804 r. skromnq juz wytworniq
porcelany w Korcu kierowal brat Fran-

ciszka — Michal Mezer. Powtorny roz-

kwit fabryki nastqpit dopiero pod kie-

rownictwem Petiona. Fabryka w Korcu
istniala do 1831 r. Efekty jej produk-
cji to najrozmaitsze wzory zastaw sto-

lowych i dekoracyjnych. Interesujqce

nas fHizarvkS mioJy zazwyczaj ksztoftcy-

lindryczny. byfy biale wewnqtrz z de-
koracjq na zewn^trznej stronie. Bar-

dzo kolorowa polewa, a przy kwia-

towym ornamencie czesto jakis owad -
biedronko lub zuczek - to charakte-
rystyczne cechy tych filizanek. Wpraw-
ny kolekcjoner nie patrzqc na znak
fabryczny, po samych tylko barwach,
rozpozna wyroby korzeckie, czasem jesz-

cze uchwytne na rynku kolekcjonerskim.
Nieco inaczej potoczyiy sie. losy dru-

giej polskiej wytworni — manufaktury
w Boranowce. Zalozyl jq znany nam
juz Franciszek Mezer na przelomie

1803/04 r., na terenie dobr Antoniego
i Jozefiny Walewskich. Okolo 1815 r.

przejqf jq Michal Mezer, a nast^pnie
w 1820 r. jego synowie — Konstantyn
i Seweryn. Wyroby tej wytworni eie-

szyly sie duzym powodzeniem. W
1825 r. do sygnatury zakladu pozwo-
lono wprowadzic dwuglowego orla car-

skiego. Poziom produkeji obnizyi sie.

w latach trzydziestych, kiedy zoi w
1845 r. fabryka zostala oddana w
dzierzawQ zydowskim przedsiqbiorcom,
produkowala juz tylko wyroby pow-
szechnego uzytku. W latach osiemdzie-
siqtych wytworniq kierowali ksiqzeta

Grocholscy, a nastqpnie grecki prze-

myslowiee Gripari. Zaklad pracowal
wowczas pefnq porq.

Filizanki z tej wytworni majq r6zne

ksztalty i kolory. Najcenniejsze sq te

Rr>- i

Poreolana rosyjiko, polska I w«gier>ka. Od
lewej: typowa, bogato ztocono ..wlorbllko"

z pejzaiam archltoktonlcznym (pot. XIX w.)
sygnowono zmanlorowanym inicjalem Oardns-
ro; nlebloska ..baranowka" z 12-kolorowej
zastawy biedermajerowskiej (1646-47) jygno-

wona can kirn orlem I cyrylicznym nopisem;
masywna, z wysofcim uchem, przesadnie zlo-

cona ..piotorburko" (XIX w.) sygnowono cy-

rylicznym intcjalem Nosonowo ; ciemnokremo-
wo ..wogiorka" z azurem Imltujqcym plostor

miodu z monufoktury w Pecj, sygnowono
piocioma zlotyml wioiami; ,

.imperatorfca" po-

lersburska sygnowono monogramem Mikolo-
ja II (1698) ; unlkalna fllitanka z trzoch l«r-

wlsow zdobionych przcz Zlmina (1919)

formie cylindrycznej, wykonane w
stylu empire. Chora kterystyczne cechy
malatury wyrobow baranowieckich to

chabry na bialym tie.

Trzeba jeszcze dodac, ze wfasnie ta

fabryka przed samym 1845 r. wypus-
cita w swiat serie serwisow do kawy
na 12 osob, na ktore skladajq sie. fi-

lizanki kazda w innym kolorze. Wyro-
by z tego okresu zdarzajq sie. jeszcze

w Desie, lecz ich cena jest bardzo
wysoka.
Wyroby pierwszych polskich fabryk

sq do siebie bardzo podobne. Jest to

wynikiem zarowno wspolnego kierow-

nictwa, jak i podobnych materia!6w
stosowanych do produkeji. Korzec i

Baranowka korzystaly z glinki kaoli-

nowej z sqsiednich zloz (Dqbrowica
1 Burtyna), krzemienie sprowadzano z

Krzemienca, a kred^ z Jampola. Nie
momy jednak wszystkich tajnikow pro-
dukeji porcelany, jak np. technologii

wytwarzania samej glazury.

Nie mniej ciefcawe od wyrobow
polskich sq wyroby rosyjskie. Na

rynkach swiatowych filizanki z manu-
faktury petersburskiej uchodzq za jed-

ne z nojleptzych. Kiedy w XVIII w.

(czQsto nazywanym stuleciem porcela-

nowej gorqezki) udalo sie. odkryc w
Europie tajemnice wypalania porcela-

ny, wiele pahstw rozpocz^lo jej wy-
twarzanie. Mistrzow, ktorzy posiedli ta-

jemnice. wyrobu, przekupywano obie-

cujqc im bajonskie nagrody. W ten

sposob za ciasow Katarzyny II po-
wstata fabryka porcelany produkujq-
ca wyroby prawie wylqcznie dla dworu
carskiego. Filizanki z tego okresu mo-
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«»•. 2
Porcelono francuiko, niomlocko. poltko I ro-

syjsko. Od lewoj: ctnno filiionka icwrsko
I ornomontem kwlolowym I subtclnyml iloc«-
niami no ciomnoblokitnym tie, tygnowana
Imieniem dokorolofo Y. Bouiilarda (17SJ-M)

;

..berlinka" x podobiznaml kobiot no brqzo-
wym tie (I po*. XIX w.) sygnowana nl«bl«s-
klm boriom; wprawny kolokcjoner Jus po Bo-
rnych banvoch i bied'once rozpozrva wyr6b
ko'iecki (I poJ. XIX w.) sygnowony ..oklom
opouznoicl" I tocinsklm nflpiwm; wctesno
..boranowka" (1825-27) zt zlotym szlaczklom
i blekltnq poditowq. sygnowana carsklm or-

l«m 2 loclnskim noplkom; ..wlorbllko" (It po'
XIX w.) | popularna „kornll6wka" potorsbur-
ka (pol. XIX w.) niemal do zludionia noilo-

dujqco -wzory sowrskio

zna oglqdac tylko w muleach radziec-

kich, notomiast pozniejsze wyroby —
z czosow Mikolaja I, Aleksondra II,

Aleksondra III i Mikolaja II - sq jesz-

cze od czasu do czosu do nobycio.

Fabryka petersburska wykonywala -
no specjalne zlecenie — porcelane dla

wielkich osobistosci owczesnego swia-

ta. Dlotego no rynku kolekcjonerskim
pojowiojq sie rozne, nieznane okazy.
W 1919 r. w Holandii przygotowywano
wystawe, no ktorej mialy bye ekspo-
nowane m. in. wyroby porcelanowe.
Poniewaz wytw6rnia petersburska byla
slynna na colym swiecie, wyslano zo-
proszenle do rzqdu rodzieckiego. aby
fabryka zaprezentowala swoje wyroby,
Niestety, fabryka w tym czasie wyko-
nywala jedynie zwykle kubkl do co-
dziennego uzytku. Jednak na polecenie
I. Lenina odszukano dawniejsze, jesz-

cze nie pomalowane naczynia, udeko-
rowano je rysunkami wiejskiego pej-

zazu z chatq krytq stomq i stogaml
siano i... wyslano do Holandii. Za-
markowano tez na nich carskq sy-

gnature, dodojqc sierp i mlot, da-
te (1919) oraz podpis artysty malarza
(G. Zimin). Naczynia te juz nie po-
wrocily do ZSRR i znajdujq sie w
zbiorach prywatnych.
Mowiqc o filizonkach rosyjskich nie

sposob pominqc fabryki pod Moskwq
(Wierbilki), zalozonej w 1766 r. przez
angielskiego kupca Francisa Gardne-
ra. Wysokiej klosy wyroby tej wytwor-
ni sq poszukiwane nie tylko przez ko-
lekcjonerow, ale rowniez przez muzea,
podobnie jak produkty wytworni A.

Nasonowa z miasta Spassk. powstalej
w 1811 r. Fabryka S. W. Kornitowa
zatozona w 1835 r. w Petersburgu spe-

cjalizowala sie w wykonywaniu na-

czyh uiytkowych, czesto nasladujqc

wzory zagraniczne, notomiast wytwor-

nia A. Popowa z Gorbunowa pod Mo-
skwq w lotoch 1806-1872 sfynela z

prostych, tzw. traktirnych naczyii dla

korczm i zojazdow.
Klasycznym przyklodem kolekcjonera

porcelany z przelomu XVII/XVIII w. byl

August II Sas (pozniejszy krol Polski).

ktory byl tok rozmilowany w porce-

lanie chinskiej. ze oddal wyszkolonyeh

zolnierzy saskich za czqsc pieknej ko-

lekcji porcelany z Dalekiego Wscho-
du, nalezqcej do Fryderyko Wilhelma I.

Kolej teraz na najwspanialszq por-

celane - filizonki ze znakomitej fa-

bryki w Misni zalozonej w 1710 f.

Wynalozcq misnieriskiej porcelony byl

przybyly w 1701 % z Drezna do Ber-

lina Johonn Frierdrich Bottger (1682-

1719) - pomocnik aptekarza zajmu-

A oto m cxym pi|tmy dzisiaj--.

jqcy sie alchemiq. a dokonal tego w
1709 r. Filizonki z porcelany misnien-

skiej z II polowy XVIII i I polowy
XIX w. mozna jeszcze. choc rzadko.

spotkac w handlu kolekcjonerskim. Na-
lezy jednak pomietac, ze wiele fabryk

nailadowalo sygnature wytworni w
Misni - skrzyzowane miecze.

1^ azdy nowo nabyty przedmiot po
rozpokowaniu musi bye bordzo

delikatnie i staronnie umyty w odpo-
wiednich srodkoch chemicznych. Wy-
nika to z wielu wzgledow: higienicz-

nych, falszerskich (podrobienie starsze-

go wystroju tub zakrycie sladow kle-

jenia. skaz i odpryskow), estetycznych
(slody downych nopojow) i czysto ko-

lekcjonersiich (mogq wyjic no jaw po-
czqtkowo niewidoczne szczegoty).

Osobnq spraw$ stanowi dalsza kon-
serwacja i ewentualna renowacja, kto-

re sq wiedzq bordzo specjalistycznq.

Kolekcjonerzy publikujq liczne artyku-

ly I broszury na temat konserwacji roz-

nych przedmiotow, jak np. monet i

banknotow. Porcelana, jak dotychczas.

zostala potraktowana raczej po maco-
szemu. Totei na razie podajemy je-

dynie prosty przepis na czyszczenie

wstepne.

Do mycia eksponatow stosujemy wy-

Iqcznie mlekkq szmatke, cieplq wod?
z dodotkiem szamponu lub ktoregos

z plynow do dezynfekcjl i mycia na-

czyn, ale w zadnym przypadku soli,

sody i proszkow do czyszczenia, choc-

by nowet porcelana byla bordzo „za-

puszczona"! Plamy i odstoiny pozo-
stale mimo tych zabiegow probujemy
delikatnie usunqc szmatkq umoczonq
w roztworze amoniaku. Jezeli po ta-

kich zabiegach okaze sie, ze niestety

barwy sq wyblakle — nie ma na to

zadnej rady. Po prostu nasz nabytek
musial przejsc przez jakis pozor, do
czego w naszym kraju bylo az nadto
okazji. Takie przedmioty. wyciqgniete

x ruin, nie nadajq sie do renowacji,

chociaz mogq posiadac wartosc histo-

ryczno-pamiqtkarskq.

ANATOL GUPIENIEC
Fot. art. Maciej Adamski
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Tasma klcjaca

Dywany i chodniki czssto
zawijaja. sis — przed czym
wspanlale zabezpiecza dwu-
stronna tasma klejaca. Oczy-
wlscie Jest to tylko jeden z

przykladow Jej uiycia. W ten
sposdb mozna przyklejac afi-
sze do scian, obwoluty ksia-
zek, umocowywac nalepki na
pojemnikach. sklejac ze soba
bryty georaetryczne, pudetka.
przegr6dki w szufladach,
unieruchamlac telefon na

biurku. przytwlerdzac obrus
do stolu, wykladzins do p61-
kl, a nawet dekorowac sufi-
ty itp.
Taimy i plastry dwustron-

nie kleja.ce sa latwe w uzyciu
dziQkl pokryciu JedneJ strony
papierem woskowym, odrywa-
nym dopiero (rysunek) po
przyklejeniu drugiej strony
do podioza.

abe

Przyrza.d do ci?cia pod katem

Zawiasy przegubowe

Wsrdd wielu akcesoridw
meblowych dostspnych na na-
szym rynku. produkowanych
zardwno przez przemysl tere-
nowy, jak i rzemioslo, brak
Jest zawlas6w przegubowych.
Konstrukcja leh umozliwia
otwleranie drzwl w obu kie-
runkach.
Mozna je lowniez zastoso-

wac d 3 polqczenia sasiednich
skrzydel skladanych drzwi —
ulatwia leh sktadanie i roz-
suwanie.

Czssto w pracach domo-
wych trzeba ucinac ukosnle
drobne przedmioty drewniane,
listwy. laty itp.

Ciscie wzdluz zaznaczone)
linii konczy sis zazwyezaj
skrsceniem pily i przecisciem
pod innym niz zadany katem.
Skutklem sa. szpary w laczo-
nych katowo listwach, np. w
ramach obrazdw.

Proponowany przyrza.d umo-
zliwia przecinanie pod dowol-
nym fcatem. Jest prosty w
obsludze 1 przystosowany

rdwniez dla os6b leworscz-
nych (prowadnics pily mozna
przeniesc na drugs strong).
W czasie pracy Iewq rska.
dociska si^ przyrzad do 11-

stwy. a listws do stolu. Pra-
wa rska. trzyma sis pile, plat-
nics. Dokladne prowadzenie
zapewnla ustawiana katowo
prowadnica, kt6rej spre.zysty
olaskownik dociska brzeszczot
pily, uniemozliwiajqc w ten
sposob skrqcenie katowe. Jest
to przyizad, kt6ry wielu maj-
sterkowiczdw chstnie widzia-
loby w sklepach.

Stacjonama przystawka strugarska

Wstod rdznych przystawek
do wiertarkl elektrycznej
PRCr 10/S IIB znajduje sis
przystawka strugarska do
wstspnej obrobki drewna. Ma
ona wiele zalet i z uznaniem
zostala przyJsta przez uzyt-
kownik6w. Jednak rsczne Jej
prowadzenie nle zapewnia
stalego dociskania do obra-
bianej powierzchni, co powo-
dujt nterownomierne grubo-
sci warstw skrawanych. Efek-
tem Jest polaldowana po-

wierzchnia. Zaproponowana
(rysunek) przystawka stacjo-
narna eliminuje ts wads.
Korpus strugarkl mozna prze-
suwac pionowo. a wise dowol-
nie ustawiac stala grubosc
warstwy skrawanej. Material
obiabiany (listwy, desk! itp.)

przesuwa sis rscznle po stole
strugarki. Przystawka ma nie-
wie^kie wymiary i moze bye
orzvmocowana sciskami do
stolu.
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Afcumulolory 6 SE 5t, 12 V, 51 Ah (ciornyj . SC45, 12 V. 45 Ah (bialy). P'J
tomochodow ovobowr ch i doitowciych

Cigzkie jest zycie

akumulatora...

«cnocxon« do

...a co gorsze, jest ono dose krotkie,

o czym najlepiej wiediq wszyscy kie-

rowcy. Czy istotnie musi tak bye? Czy
przypadkiem my sami nie przyczynia-

my si? do tego? Prawidlowa eksploa-

tacja i obsluga akumulatora ma istot-

ny wplyw no czas jego uzytkowania -
tak twierdzq specjalisci z Centralnego
Laboratorium Akumulatorow i Ogniw
w Poznaniu. Oddajmy im glos.

Prowidlowe i ekonomiczne uzytko-
wanie wszelkich wyrobow ma duze
znaczenie w gospodarce. Dotyczy to

rowniez akumulatorow uzywonych w
roznego rodzoju pojazdach samocho-
dowych. Sq one tarn troktowane wre.cz

brutalnie, gdyi rozruch silnika to bar-

dzo ci?zka praca, wykonywana nieje-

dnokrotnie w skrajnie niesprzyjajqeych
temperaturach otoczenia. Nie bez zna-
czenia sq tez wstrzqsy i wibracje, na
jakie sq stale narazone akumulatory.
Dlatego warto zapewnic im przynaj-
mniej znosne warunki uzytkowania i

w ten sposob przedluzyc ich trwalosc.

Na podstawie ankiety przeprowadzo-
nej w 1979 r. przez Centralne Labo-
ratorium Akumulatorow i Ogniw wsrod
niektorych wi?kszych uzytkownikow po-
jazdow samochodowych w kraju (PKS.
PTHW, MPT) stwierdzono. ze srednia
eksploatacyjna trwalosc akumulatorow
ksztaltuje si? nast?pujqco:
Dane w tabeli wskazujq, ze im in-

tensywniejsza jest eksploatacja pojaz-
du (duze przebiegi w krotkim czasie),

tym trwalosc akumulatora, okreslana w
miesiqeach, jest krotsza. Zaklada si?,

ze przy srednio intensywnej eksploa-
tacji pojazdu (tj. przy przebiegu 20-30

tys. km • rocznie) trwalosc akumulato-
ra powinna wynoscic 2-3 lata, w przy-

padku zos akumulatorow eksplootowo-

nych sezonowo (np. w kombajnach
zniwnych) — 3—4 lata. Jest tylko jeden
zasadniczy warunek: uzytkownik ma
obowiqzek przestrzegania podstawo-
wych zasad prawidtowej eksploatacji

akumulatora. Bez tego najlepiej wy-
konany akumulator szybko si? zuzyje.

Prawidlowa eksploatocja kwasowe-
go akumulatora rozruchowego rozpo-
czyna si? juz w trakcie przygotowy-
wania go do pracy w fabryce, tj. w
czasie pierwszego ladowania. Kojarzy
si? to ze znanym kierowcom „docie-
roniem" nowego pojazdu. W tym krot-

kim czasie przejezdza si? 10 tys. km,
ktore decydujq o dalszych losach sa-

mochodu. Oodorty prawidlowo, z za-

chowaiem wskazan producenta, b?dzie
sluzyl przez cole lata, natomiast z sa-

mochodem od poczqtku eksploato'wa-

nym niewtasciwle b?dq zawsze klopo-

ty. Anologicznie jest z akumulatorem,
ktorego ,,dotarcie" polega na popraw-
nym i prawidlowym elektrycznym jego
uruchomieniu. Glowne wymagania to:

— napelnienie ogniw do wymagane-
go poziomu elektrolitem o prawidtowej
g?stosci i temperaturze, przygotowo-
nym z akumulatorowego kwasu siar-

kowego i wody destylowanej,
— przestrzeganie wymaganego czasu

nasiqkonio plyt elektrolitem przed roz-

pocz?ciem ladowania,
— przestrzeganie wymaganego not?-

zenia prqdu pierwszego ladowania,
— doprowadzenie do akumulatora

ladunku elektrycznego o wartosci, przy

ktdrej pod koniec ladowania wystqpiq

tzw. objowy pelnego naladowania
(tzn. napi?cie o stalej wartosci na koii-

cowkach biegunowych akumulatora
oraz stala g?stosc elektrolitu w ogni-

wach, stwierdzone w 2—3 kolejnych

pomiarach wykonanych w odst?pach
jednogodzinnych),

- korekta g?stosci elektrolitu we
wszystkich ogniwach akumulatora do
wortosci . 1,28 ± 0,01 g/ml przy koncu

ladowania (g?stosc elektrolitu mierzy

si? areometrem - rys. 1).

Prowidlowe przygotowanie akumula-
tora nie zwalnia jednok od przestrze-

gania podstawowych zosad w czasie

jego uzytkowania. Zasady tt sq na
ogol znane, tym niemniej warto je

przypomniec.

9 Wozne jest utrzymywanie we wszy-

stkich ogniwach akumulatora wymaga-
nego poziomu elektrolitu, ktory nalezy

uzupelniac wylqcznie wodq destylowa-

nq lub zdemineralizowonq. Eksploata-

cja akumulatora z cz?soowo odsloni?-

tymi plytami powoduje nieodwrocolne
zmiany w strukturze masy czynnej od-
sloni?tych cz?sci. Nawet po uzupelnie-

niu elektrolitu do stanu wymoganego
nie b?dq one juz braly udzialu w pra-

cy akumulatora. Sposob pomiaru po-

ziomu elektrolitu w ogniwach za pomo-
cq rurki szklanej przedstawiono na

rys. 2.

• Nalezy zapewnic prowidlowy stan

instolacji elektrycznej pojazdu wspol-

pracujqcej z akumulatorem, tj. prqd-
nicy lub alternatora, rozrusznika, a
przede wszystkim reguiatora napi?cia.

Wa/tosc regulowanego napi?cia po-
winna bye zawsze zgodno z instrukejq

obstugi danego pojazdu. Za niska

wartosc nopi?cia prqdnicy lub alter-

natora moze bye powodem systema-
tycznego niedoladowywania akumula-
tora, co w konsekwencji prowadzi do
zasiarczenia plyt w ogniwach. Zbyt wy-

soka wartosc tego napi?cia prowadzi

do systematycznego przeladowywania
akumulatora, co powoduje przyspie-

szenie procesu korozji anod (dodatnie).

Oba te przypadki znacznie skracajq

czas pracy akumulatora.

• Trzebo utrzymywac w czystosci

koncowki biegunowe oraz dbac o pro-

widlowe i pewne polqczenie tych koii-

cowek z zaciskami instolacji elektrycz-

nej pojazdu. Brak dobrego polqcze-

nia tych elementow jest powodem nad-
tapiania koncowek biegunowych i wy-
st?powania znacznych spadkow napi?-

cio przy pobieroniu prqdu rozrucho-

wego z akumulatora. W krancowym
przypadku nie jest w ogole mozliwe

uruchomienie silnika spalinowego.

Korrcowki biegunowe akumulatora
oraz zaciski instolacji elektrycznej po-

jazdu nalezy okresowo czyscic drobno-

ziarnistym papierem sciernym, a na-

st?pnie natluscic wazelinq technicznq.

Nie nalezy dopuszczac do wyst?powa-
nia na powierzehni koncowek biegu-

nowych i zaciskow instolacji soli siar-

czanow metali, z ktorych te elementy

sq wykonane (charakterystyczny bialy

nalot). Rozlqczenia akumulatorow z in-

stalacjq pojazdu nalezy kazdorazowo
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dokonywac przez rozkr?cenie srub do-

ciskowych zaciskow instalacji elektrycz-

nej. Nie wolno rozlqczac tych elemen-
tdw silq, jak rowniez Iqczyc ich mlot-

kiem lub innym ci?zkim narz?dziem.

• Nalezy wlasciwie umocowac aku-
mulator. tok aby uniemozliwic jego
przemieszczonie si? w czasie jazdy.

Niewlasciwe umocowanie akumulotoro
jest przyczynq mechonicznych uszko-

dzeh. jak np, p?kni?cie obudowy lub

osfaltowej masy uszczelniajqcej wiecz-

ka ogniwowe. oberwcrnle si? plyt w
ogniwie itp.

• W przypodku dluzszej przerwy w
uzytkowaniu akumulatora nalezy co
6—8 tygodni przeprowadzac doladowa-
nie prqdem o natezeniu zblizonym do
wartosci 0,05 Q» A, ai do stwierdze-

nia objawow pelnego naladowania

(Q ; o
- wielkosc liczbowa znomiono-

wej pojemnoici 20-godzinnej danego
akumulatora). Jest to konieczny waru-
nek utrzymania akumulatora w stanie

gwarantujqcym jego dobrq prac? oroz
trwalosc.

• Akumulatory eksplaotowane sezo-

nowo. np. w rolnictwle. po zakonczo-

nej pracy powinny bye wymontowane
i przechowywone w pomieszczeniach

zomkm'?tych, przystosowonych do okre-

sowego ladowania. Nalezy takze uzu-

pelnic pozlom elektrolitu w ogniwach,
oczyscic powierzehni? z brudu i no-

tluscic wazellnq technlcznq. Najekono-
miczniejsze jest jednak wykorzystanie

akumulatora, np. z kombajnu zniwne-

go, do zasilania instalacji elektrycznej

innych pojazdow wyposazonych w ano-

logiczne akumulatory.

Podane zalecenla dotyczq typowej
eksploatocji okumulotora. Zdorzojq-si?

jednak przypadkl nieprawidlowosci. Co
zrobic, gdy stosunkowo jeszcze „mlo-
dy" akumulator nie spelnia swoich za-

dan? Przed zakwalifikowaniem go no

Rri. 2. Pomior poiiomu •laktrelitu uklanq
rurkq

zlom, warto jeszcze przeprowadzic od-

powiednie bodonie. Sq dwie zosadni-

cze przyczyny niesprownosci akumula-
tora :

— uszkodzenia iub wady zewn?trzne,

mozliwe do ustalenia no podstawie

ogl?dzin,

- wady wewn?trzne niewidoczne dla

badajqeego.
Wymienione w pierwszej kolejnosci

to wszelkiego rodzoju mechaniczne
uszkodzenia i p?kni?cia obudowy, ma-
sy osfaltowej, koncowek biegunowych.
tqcznikow mi?dzyogniwowych Itp. Prze-

ci?tny uzytkownik nie moze naprawic
ich sam, pozostoje wi?c skorzystanie

z pomocy zaktadu specjalistycznego.

Niektore wady wewn?trzne mozna zlo-

kalizowoc samemu i ewentuolnie usu-
nqii. Omowmy pokrotce bardziej typo-

we przypadki.

Zasiarczenie plyt i znaczny stopien

wyladowania akumulatora. Najcz?sciej

jest to spowodowone zlq procq obwo-
du ladowania w ukladzie elektrycznym

pojazdu. Podobne zjawiska wyst?pujq

po dluzszej, trwajqcej ponad 2 mie-

siqce, przerwie w uzytkowoniu akumu-
latora. W obu przypodkach badanie
przeprowadza si? przez pomiar g?stos-

ci elektrolitu. G?stosc v/ granicach od

1,10 do 1,15 g ml swiadczy o calko-

witym rozladowaniu. Mozliwe jest wte-

dy przeprowadzenie ..kuracji odsior-

czajqeej". Polega ona no ladowaniu
akumulatora prqdem o bardzo malym
not?zeniu (rzedu 0,01 QM A), CO
oczywiscie musi trwac odpowiednio dlu-

go. Blizsze informacje no ten temat
morna znoleic w podr?cxr>ikoch spe-

cjolisrtycznyeh (Z. Zietkiewicz: „Akumu-
latory samochodowe i motocyklowe").

Zwarcie wewnqtrz ogniwa spowodo-
wane uszkodzeniem teparatora mi?-

dzyplatowego. Uszkodzenie lokalizuje

si? przez pomiar g?stoici elektrolitu.

W zwartym ogniwie g?stosc elektrolitu

jest znacznie mniejsza niz w pozosta-

lych. Wady tej przeci?tny uzytkownik
nie potrafi usunqc.

Oberwanie si? jednej lub wi?kszej

liczby plyt ogniwa od mostka Iqczqcego
plyty w zespol. Uszkodzenie ustala si?

przez pomiar napi?cia poszczegolnych

ogniw podczas rozladowania akumula-
tora prqdem o duzym nat?zeniu (rz?-

du 80-150 A) w zaleinoici od typu

akumulatora. Napi?cie ogniwa uszko-
dzonego b?dzie nizsze niz pozostalych
ogniw. W przypodku akumulatorow z

tzw. monowieczkiem (w ktorych nie sq
dost?pne poszczegolne Iqciniki mi?-
dzyogniwowe) jest konieczne zostoso-
wome specjalnej elektrody kadmowej.
Rowmei i to uszkodzenie mozna usu-
nqc tylko w warsztacie specjalistycz-

nym.
Zla jakosc tpawu Iqcmika mi?dxy-

ogniwowego. Przy obciqzeniu akumu-
latora prqdem o duzym not?ieniu (jak

w p. 3} wystqpi dymienie z uszkodzo-
nego ogniwa.

Usuni?cie wymienionych usterek wy-
maga zdemontowania ogniwa lub cz?-
sciowego rozebrania obudowy akumu-
latora. Przed demontowaniem nalezy
akumulator calkowicie rozladowac prq-
dem 20-godzinnym - do nopi?cia koii-

cowego 5,25 V w przypodku akumu-
latora 6 V lub do 10,5 V w przypodku
akumulatora 12 V. Po zokonczeniu na-
praw akumulator nalezy tadowoc az
do wystqpienia typowych oznok pelne-
go naladowania.

Jok juz wspomniano, staranne ob-
chodzenie si? z okumulatorem znacz-
nie przedluza jego trwalosc. Ale naj-

wi?ksze starania nie mogq mu zapew-
nic w.iecznej trwalosci. Dlatego warto
jest poznac kryteria wyeofywania aku-
mulatorow z eksploatocji. Sq one sto-

sunkowo proste i mogq bye stosowane
takze w warunkach amotorskich, Oczy-
wiscie akumulator z uptywem czasu
pracuje coraz gorzej. Definitywne wy-
cofanie go z dalszej eksploatocji po-
winno nast?powac dopiero po uprzed-

nim stwierdzeniu jego rzeczywistej nie-

przydatnoici I noturalnego zuiycio.

Akumulator taki nalezy uprzednio do-
prowadzic do stonu pelnego nalado-
wania w sposob zgodny z zaleceniami
instrukeji producenta, a nast?pnie po
uplywie 2 do 8 godzin od zokoncze-
nia lodowania poddac wyladowaniu
rozruchowemu przy temperaturze elek-

trolitu 25 ± 10°C prqdem a nat?zeniu

/ = 3Q; A az do nopi?cio konco-
wego 8 V dla akumulatora 12 V oroz

4 V dla akumulatora 6 V. Jezeli czos
tego wyladowania jest krotszy od 1,5

min, akumulator nie nodaje si? do
dalszej eksploatocji i nalezy go zlo-

mowac. Jezeli zas czos ten jest dtuz-

szy od 1,5 min, akumulator kwalifikuje
si? jeszcze do dalszego uzytkowania.
Kryterium to dotyczy jednak wytqeznie
akumulatorow, ktorych czas uzytkowo-
nia lub przebieg w pojezdzie, okres-

lony w km, wskazuje no ich naturalne
zuzycie.

Mamy nadziej?, ze nawet to mini-

mum Informacji, jakie tu podano, umo-
zliwi wielu zainteresowanym uiytkowni-

kom lepsze wykorzystywanie swoich
akumulotorow.

JERZY OWCZARCZAK
Producent:

EMA-CENTRA Poznantkie Zaklady
Elektrochemiczne
Ul. Gdynska 31/33

61-120 Poznaii
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R^czne

ci§cie

drewna
Pomimo coraz szerszego stosowa-

nia elektronarze^lzi wiele prac zwi$-
zanych z cisciem wykonuje sie.

wciaz narzedziarni re.czmymi. Lat-
wiej je kupic, poza tym nie za-
wsze jest celowe pracochlonne usta-
wianie pil mechanicznych do dro-
bnych prac domowycli.
Na rysunku 1 przedstawiono na-

rzQdzia najcze>ciej uzywarie do re.-

cznego cie.cia drewna i materia!6w
drewnopochodnych. W zaleznosci od
sposobu umocowania brzeszczotu,
pily dzieli sie. na napr^zone 4, 7, 9

i 10 i nienapr^zone I, 2, 3, 5, 6,

8, 11, 12, 13. Brzeszczot nie napr^zo-
ny podczas ciecia latwiej przekrzy-
wia sie. i „schodzi" z linii ciecia (z

wyjatkiem pily gxzbietnicy).

PltY

• piatnica 1 — przeznaczona do
ciecia plyt wiorowych, pilsniowych
i sklejki. Mozna ja uzywad do zgru-
bnego przecinania desek, krawe.-
dziak6w itp. Sklada sie, z plaskiego
brzeszczotu umocowanego w re/ko-

jesci. Nowoczesne pily platnice ma-
ja zeszlifowane boki brzeszczotu,
tak ze ich gdrna cze.sd jest cieii-

sza;

• grzbietnica 2 — sluzy do do-
kladnych cie.d mniejszych desek, lat

i listew. Cz^sto stosuje sie. jq z
urzadzemiami ulatwiajacymi jej pro-
wadzenie. Dokiadnosd ciecia uzys-
kuje sie. wskutek wzmocnienia brze-
szczotu stalowym plaskownikiem;
• otwomica 3 — krdtsza od po-
przednich pil, siuzy do wycinania
zarysow wewne.trznych w materia

-

lach drewnopochodnych. Mozna nin
wycinad zarysy krzywoliniowe o
duzych promieniach krzywizny.
Zw^zajacy sie brzeszczot w ksztal-
cie wydluzonego klina umozliwia
rozpoczynanie ciqcia od wewnetrz-
nych powierzchni otworow;
• wlosowa (wyrzynarka) 4 — jest
mala piika napre.zona. W spre.zy-

Rys. 1. Narzedxio recine do ciecia

© © © © © © © ©0© ©E ©
R|U. 2. Ksxlally usebieA pil recinych

nujacym plaskowniku — ramie mo-
cuje si? cienkie brzeszczoty. Sluzy
do wycinania zarysdw wewnetrz-
nych i zewne^rznych krzywolinio-
wych, nawet o bardzo malych pro-
mieniach krzywizny, w sklejkach
do 10 mm grubosci, cienkich ply-
tach laminowanych, tworzywach
sztucznych i cienkich blachach;

R»«. 3. Tachnika ciecia pilq

• uniwersalna 5 — ma odiaczany
brzeszczot, co umozliwia jego obrot
wzgl^dem uchwytu i ulatwia prze-
cinanie plyt o duzych wymiarach
oraz pilowanie w miejscach trudno
dostejmych. Zakoiiczony lukowo
brzeszczot pozwala na wprowadza-
nie pily w otwory i wycinanie wiek-
szych zarysdw wewnetrznych,
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Rf». 5. Zoitosowant* pil specjalnych

• mala uniwersalna 6 — jest wy-
posazona w wymienne brzeszczoty
mocowane do uchwytu bez mozli-
wosci obrotu. Bardzo przydatna w
drobnych pracach domowych. W za-
leinosci od ksztaltu brzeszczotu i

materialu ostrza mozna ja uzywac
do ciecia drewna i material6w
drewnopochodnych, laminatow. two-
rzyw sztucznych, ceramicznych ma-
teria16w budowlanych i metali o
malej twardosci;
• raxnowa 7 — przeznaczona do
dokladnego ciecia. Brzeszczot na-
prezany przez skrecenie drutu lub
sznurka przymocowanego do bok6w
ramy. Mozna go skrecac w zakre-
sie 360°, co ulatwia ciecie wzdluzne
dlugich przedmiotow;
• poprzeczna 8 — o prostej linii

grzbietu i lukowej linii uzebienia,
sluzy do przecinania drewna w po-
przek, pod katem ostrym i pros-
tym. Mozna nia wykonywac nacie-
cia do czopow duzej wielkosci (w
ciesielstwie);

• mala ramowa 9 — sluzy glownie
do ciecia metali, niewielkich przed-
miotbw z drewna twardego (gtrusza,

buk, dab), laminatow i tworzyw
sztucznych. Brzeszczot napreza sie
pokretlem umieszczonym przy u-
clrwycie;

• ramowa dzwigniowa 10 — ma
podobne zastosowanie jak zwykla,
jednak wskutek silniejszego napre-

zenia, za posrednictwem dzwigni,
uzyskuje sie. wieksza. dokladnosc
prowadzenia brzeszczotu po trasie;

• do forniru 11 — moze bye uzy-
wana rowniez do ciecia tektury i

cienkiej sklejki do 1 mm. Brzesz-
czot z obustronnym uzebieniem lu-

kowato wygietym mozna mocowac
w dwbch polozeniach wzgledem u-
chwytu;
• narznica 12 — ma sztywno osa-
dzony brzeszczot, co umozliwia wy-
konywanie dokiadnych naciec. W
niekt6rych typach narznic mozna
wysuwac brzeszczot, a tym samym
regulowac glebokosc naciecia;
• narzedzia ogrodnicze— pilka tzw.
lisi ogon 13, sekator 14 oraz nozyce
do ciecia trawy IS.

BRZESZCZOTY

Jakosc pily zalezy przede wszyst-
kim od trwalosci brzeszczotu. W
zaleznosci od przeznaczenia pily,

musi miec on r6zny ksztalt, kt6ry,
tak jak i wymiary ostrzy, musza
bye dostosowane do struktury i

twardosci przecinanego materiahi.
Typowe ostrza brzeszczot6w wraz z

ksztaltem ich wygiecia i naostrze-
Dla przedstawiono na rys. 2.

Uzebienie uniwersalne a i 6 jest

stosowane w pilach ogdlnego prze-
znaczenia, do ciecia drewna skosnie,
wzdluz i w poprzek slojow, jak

rowniez do ciecia plyt stolarskich,
wiorowych, forniru, sklejki itp. U-
zebienie proste tr6jkatne c ma za-
stosowanie do ciecia drewna w po-
przek slojow i twardych porowa-
tych plyt wi6rowych. Tnie przy ru-
chu w obu kierunkach. Uzebienie
z zexowym kqtem natarcia d jest

przeznaczone do ciecia drewna
wzdluz slojow.
Najwiejksza trwatoscia charakte-

ryzuja sie brzeszczoty o ostrzach
zaopatrzonych w plytki z weglikow
spiekanych e. Nowoczesnymi pilami

tak ich ostrzach mozna ciqc baT-
dzo twarde drewno i ceramiczne
materialy budowlane. Brzeszczot pil

ramowych / jest przystosowany do
ciecia swiezego, zielonego drewna
1 galezi drzew o srednicy powyzej
100 mm. Tnie w obu kierunkach
ruchu. Zwiekszajac liczbe ostrzy po-
srednich, brzeszczotem g mozma cia6

swieze drewno i galezie o roznych
sredn'cach.
Brzeszczot o uniwersalnym zasto-

sowaniu h sluzy do ciecia drewna
swiezego i suchego. Nierownomier-
na Dodzialka ostrzy zapewnia oie-

cie bez szarpniec i drgan. Do cie-

cia drewna i materialow drewnopo-
chodnych nadaje sie. brzeszczot pily

wlosowej i o wydKizonej podzialce
ostrzy, a hartowany brzeszczot pily

wlosowej j — do ciecia metali i

tworzyw sztucznych. Przy jego mo-
cowaniu dobrze jest nieuzebione
kotice odpuScic nad ptomieniem za-

palniczki lub zapalki.

W celu zmniejszenia tarcia bokow
o material obrabiany, brzeszczot

srlifuje sie w ten sposob, ze zmniej-

sza sie jego grubosd w miaTe od-
dalania od krawedzi skrawajacej k.

Krawedz s'krawajaca ostTzy rozwair-

tych i naostrzonych, przeznaczonych
do ciecia drewna wzdluz slojow,

jest polozona pod katem prostyim

w stosuniku do kierunku skrawania
I. Do ciecia drewna w poprzek kra-
wedzie skrawajqce polozone pod
katem 65° musza by6 naostrzone
inaczej — m.

TECHNIKA CIECIA

Podstawowe zasady poslugiwania
sie pila pokazano na rys. 3.

Nowoczesne pily reczne sa zaopa-
trzone w uchwyty ulatwiajace txa-

sowanie a. Rekojesc pily jest scieta

pod katem 90 lub 45° wzgledem
grzbietu brzeszczota, kt6ry po odpo-
wiednim przylozeniu narzedzia do
deski sluzy do oznaczania linii cie-

cia. Do poprawnego ciecia jest ko-
nieczne zacbowanie odpowiedniego
pochylenia pily w stosunku do prze-

cinanego materialu b. Przy ciechi

wzdluznym ka.t ten powinien wy-
nosic 60°, przy poprzecznym — 45°.

Pochylenie pod katem zawierajgeym
sie pomiedzy podanymi wartoscia-
mi naleiy zachowywa6 przy cieciu
skosnym, a ponizej 45° — przy cie-

ciu sklejek i plyt wiorowych, czyli

materia!6w narazonych na wylu-
pywanie warstw okleiny.
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Rozpoczynanie ci?cia jest trudne
dla niewprawionych majsterkowi-
czow. Czesto brzeszczot schodzi z

linii i kaleczy powierzehni? obok.
Nalezy wi?c zaczac od dosuni?cia
brzeszczota do kciuka lewej reki
trzymajacej przedmiot i kilkakrot-
nego przesuniecia pily w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu ro-
boczego c. Po takim wykonaniu
rzazu wstepnego mozna przystapi6
do wlasciwego ciecia. Przy prze-
cinaniu poprzecznym wazne jest

prowadzenie brzeszczota pily pro-
stopadle do przebiegu slojow d, aby
nie spowodowac przy koiicu linii

ci?cia rozszczepienia materialu e.

Jezeli zalezy nam, aby rzaz byl
prostopadly do g6rnej powierzehni
deski, dobrze jest posluzyc si?

specjalnym przyrzadem f prowadzg-
cym pil?, latwym do samodzielne-
go wykonania.

ZASTOSOWANIE
TYPOWYCH Pit

Dobre wyniki pracy zaleza prze-
de wszystkim od wlasciwego do-
boru narzedzia. Mozna niekiedy cia6

pile inna. niz przeznaczona, ale wia.-

ze si? to z gorszymi wynikami badz
wiekszym nakladem pracy. Przy-
klady zastosowan i spos6b poslugi-
wania si? najczesciej spotykanymi
pilami pokazaho na rys. 4.

W przypadku ciecia duzych plyt
trudno jest trzymac pile, i prowa-

Obwody

drukowane
P61fabrykat do wyrobu obwodow

drukowanych sklada si? z tzw. nos-
nika oraz z folii miedzianej. Nos-
nikiem moze by6 cienka plytka ba-
kelizowanego papieru, plytka uni-
lamu lub laminaty (w!6kno szkla-
ne i zywica poliestrowa lub w!6kno
szklane i zywica epoksydowa). Nie
nalezy uzywad plytek z tworzyw
termoplastycznych, tzn. z winiduru,
polistyrenu, pleksi i z tworzyw ce-
lulozowych, gdyz wcwczas nie moz-
na lutowac w bezposrednim ich sa,-

siedztwie. Folia miedziana, o gru-
bosci 20—30 um, powinna bye mo-
zliwie rowna i gladka. W warun-
kach amatorskich mozna ja nakle-
jac na nosnik lub wytwarzac bez-
posrednio na nim.

PRZYGOTOWAN I E NOSNIKA
Z FOLIA MIEDZIANA

Naklejanie folii

Do naklejania folii na nosnik
mozna uzyc nastepujqeych klejow:
fenolowo-butyralowego (BWF-21 lub
BWF-41), fenolowo-formaldehydowe-
go (Hermol lub Hermetik) albo epo-
ksydowego (Bpidian 5). Pierwsze
dwa kleje wymagajg utwardzania
spoiny na goraeo, klej epoksydowy

dzic ja. pod okreslonym katem. Za-
stosowanie pily z nastawianym
brzeszczotem w stosunku do uchwy-
tu a eliminuje te wady. Prawidlowo
prowadzona piia powinna cia£ ma-
terial obok linii traserskiej po stro-
nie materialu przeznaczonej na od-
pad b. Takie prowadzenie umozli-
wia stala kontrol? poprawnosci cie-

cia i zachowanie wlasciwych wy-
miar6w.
Zastosowanie pily grzbietnicy z

deska uciosowa c umozliwia prze-
cinanie listew. lat i mniejszych de-
sek pod rdznymi katami. Ma to

szczegolnie duze znaczenie przy ci?-

ciu listew przeznaczonych na boki
ram, gdyz nawet male W?dy w
wartosci katow psuja znacznie kon-
cowy efekt laczenia.
Optymalnym umocowaniern przed-

miotu przy wycinaniu otwornica.

jest umocowanie pionowe d, ktore

ulatwia zachowanie prostopadlosci

rzazu wobec czola plyty. W przy-
padku wiekszych plyt trzeba pod-
trzymywa6 je druge r?k^. Tlumi to

powstajace w czasie ciecia drgania.

Wycinanie czop6w typu ,.jask61-

czy ogon" jest jedna. z najtrudniej-
szych operacji ciecia i laczenia

drewna. Lepsza. dokladnosc mozna
otrzyrnac, poslugujqc si? specjalnym
prowadzeniem pily grzbietnicy e.

Do ciecia pila_ poprzeczna sa po-
trzebne dwie osoby, na zmian? cia-

gnqce pile do siebie i na zmian? po-
wstrzymuj^ce ja lekko przy ruchu

natomiast — na zimno. Przy nakle-
janiu folii niezbednym narzedziem
jest prasa lub dwie gladkie plyty

i obciazniki.

Powierzchni? folii miedzianej i

nosnika trzeba przetrzec drobno-
ziarnistyim papierem sciernym, prze-
myc acetonem, wysuszyc i od razu
pokryc warstwq kleju. W przeciw-
nym razie metaliczna powierzehnia
utleni si? i nie bedzie mozna uzys-
kac dobrej przyczepnosci.

Jezeli stosuje si? jeden z wymie-
nicnych klejow fenolowych, wtedy
pokrywa si? nim obie powierzehnie.
Po 2 godzinach, gdy z warstewki
kleju wyparuje juz caly rozpusz-
czalnik, obie pokryte klejem po-
wierzehnie nalezy zlozyc, silnie sci-

sna6 i ogrzewac w temperaturze
120—140°C przez 2 godziny (np. w
piekarniku). Ma to na celu osta-

teczne utwardzenie spoiny. Nie na-
lezy jednak zapominac o sciskaniu,

kt6re musi towarzyszyi ogrzewaniu.

W przypadku uzycia kleju epo-
ksydowego Epidian 5, bezposrednio
przed uzyciem miesza si? oba jego
skladniki (zywic? i utwardzacz), po
czyrn pokrywa si? powierzehni?
miedzi i od razu kladzie na niej

plytk? nosnika. Po zlozeniu folii z

nosnikiem calosd trzeba wlozyd po-
miedzy dwie gladkie plyty i obcia.-

zyc np. 3—4 ceglami. Utwardzanie
spoiny kleju epoksydowego w tem-
peraturze pokojowej trwa 12 go-

dzin.

powrotnym. Pila ta tnie w obu kie-

runkach ruchu. Przy przecinaniu
nalezy pamietac o' odpowiednim wy-
suni?ciu przedmiotu. tak aby jego
masa nie powodowala zakleszcze-
nia pily w rzazie, lecz uiatwiala
jej prowadzenie f.

SZCZEGOLNE PRZYPADKI
CIECIA
Z bardziej specjalistycznyml narze-

dziaml do ciecia r^cznego moga. spotkac
siq bardziej zaawansowani majsterkowi-
cze. Praca tymi narz^dziami Jest trud-
nietsza, a efekt nie zawsze zadowalaja.-
cy." Na rys. 5 pokazano przyklady po-
slugiwania sie. takimi narze.dziami.

Pilka do lorniru a umoZllwia cie.cie

cienkiej sklejki. grubego papieru i tek-
tury, a takze forniru. Drobne uze.ble-
nie pily (nierozchylone) przy ruchu w
jednym kierunku tnie fornir, nie powo-
duja.c jego rozszczepiania, kt6re cze.sto
zdarza si^ przy cie.ciu no2em.
Pilka wlosawa b — jest dose czesto

spotykanym narz^dziem, lecz poprawne
cie.cie nia. nie jest latwe. Potrzebna tu
jest deseczka z wycicciem podtrzymu-
ja.ca cie.ty material. Ruch roboczy pily
dociska material, natomiast lewa. re.kq
podtrzymuje si^ go w czasie ruchu Ja-
lowego. Taki sposob zamocowania ulat-
wia obrot i przesuwanie materialu
obrabianego przy cie.ciu linii krzywych
Deseczka podtrzymujaca jest przytwier-
dzona sciskiem do stotu. Jednak ze
wzgledu na powstaJa.ce drgania nie po-
winna bye nadmiernie wysunie.ta poza
jego krawedzie.
Pilq narznlcq c. podobna. do struga,

wykonuje sie. wzdluine nacie.cia wpu-
stow, czopdw itp. Piluje sie. w Jednym
kierunku, natomiast w czasie ruchu ]a-

lowego przenosi sie. Jq g6ra. poza rza-
zem.

ROMAN WALItKOMHHHa
Galwaniczne wytwarzanie folii na
nosniku
Aby metod^ galwaniczne naniesc

na nosnik warstw? miedzi, trzeba
nadac jej powierzehni przewodnic-
two elektryczne. Jedyna gc-dnq po-
lecenia metodq jest tu wst?pne che-
miczne metalizowanie, np. srebrze-

nie. W procesie tym na nosniku
zostaje wytworzona cieniutka, ale

dobrze z nim zwiazana, warstewka
metalicznego srebra.

Powierzehni? nosnika trzeba do-
kladnie umyc szczotka w cieplej

wodzie, a w celu odtluszczenia jej
— z dodatkiem plynu Ludwik lub
Kuchcik. Nast?pnie nalezy poddac

in trawieniu, aby uzyskac chropo-
watos<5 zwi?kszajacq przyczepnosc
naniesionej warstwy. Oto przepis na
roztwor przeznaczony specjalnie do
trawienia tworzyw fenolowo-formal-
dehydowych, mocznikowo-formal-
dehydowych i epoksydowych: kwas
siarkowy st?zony — 256 cm*, kwas
azotowy st?zony — 128 cm', kwas
soliny st?zony — 1 cm', woda —
32 cm*. W roztworze tym umiesz-
cza si? na chwil? odtluszczone two-
rzywo, szybko si? spiukuje i za-

nurza w roztworze zoboj?tniajacym,
np. w 10% roztworze w?glanu so-

dowego lub 15% roztworze kwas-
nego w?glanu sodowego.
Aby ulatwic osadzanie si? waT-

stwy przewodzacej, np. ze srebra,

stosuje si? tzw. uczulanie obrabia-
nej powierzehni. Chodzi tu o wy-
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tworzenie na pokrywanym nosni-
ku centr6w aktywnych, przez co
srebro latwiej osadza sie. na jego
powierzchni niz na powierzchniach
nie uczulonych, np. na scianach na-
czynia, w kt6rym przebiega proces.
Warunkiem prawidlcrwo przeprowa-
dzonego uczulania jest zanurzenie
czystego nosnika na 1—2 min w
roztworze uczulajacym i nast^pnie
bardzo staranne usunie^ie go przez
splukanie najpierw woda. wodocia.-
gow-4, potem destylowanq. Uczula-
nle przeprowadza si? w roztworze
o skladzie: chlorek cynawy— 10 g,
kwas solny stczony — 40 em', woda
destylowana do 1000 cm*.

o
c
a
z

Srebrzenie plytek nosnika najle-
piej wykonac w plaskim naczyniu,
np. w kuwecie fotograficznej lub
naczyniu szklanym, porcelanowym,
kamionkowym albo z tworzywa
sztucznego. W ostatecznrfM mozna
uzyc metalowego naczynia emalio-
wanego, ale niczym nie pokryte
naczynia metalowe nie nadaja sie.

do tych cel6w.
Do chemicznego srebrzenia nostii-

ka sa stosowane dwa roztwory: al-
kaliczny roztw6r srebrzacy soli ami-
nosrebrowej oraz roztwdr redukto-
ra. Niilivy wi$c p: 7.ygotowac od-

dzielnie dwa roztwory o nastqpu-
jacym skladzie:
— w 100 cm' wody destylowanej

rozipuszcza si? 20 g azotanu sTebra,
AgNOj, po czym, mieszaja,c, dodaje
sie. kroplami wodorotlenek amono-
wy, NH,OH, tak dlugo i tyle, aby
wytrgcony poczqtkowo ciemny osad
ulegl rozpuszczeniu. Roztw6r dopel-
nia sie. woda. destylowana. do 1 1;

— 53 cm* 40° o formaldehydu (for-

maliny) trzeba dopebiic woda. desty-
lowana do obje^osci 1 1.

Przed przystqpieniem do srebrze-
nia nalezy w czystym naczyniu po-
lozyc plasko na dnie plytke. nosnika
i zalac in r6wnq iloscia. sporzqdzo-

c
a

%
i

a
Z

nych roztwor6w. Po paru minutach
na powierzchni nosnika zacznie sie.

osadzac warslewka metalicznego
srebra. Osadzanie sie. jej trwa ok.

20 min. Po uplywie tego czasu plyt-

ke. nalezy wyjaf, -plukac woda i od
razu przystapif do galwanicznego
nakladania warstwy miedzi.

Swieza, jeszcze mokra warstew-
ka srebra jest bardzo malo wytrzy-
mala mechanicznie i dlatego latwo
ulega scieraniu. Mozna wie^: juz te-

raz usunac srebro z powierzchni,
ktbrych nie trzeba pckrywac mie-
dzia. I tak przeciez. nlemal z 3/4

«

eN

powierzchni plytki trzeba bedzie u-
sunqc miedz przez trawienie. Sre-
bro usuwa sie. zwitkiem waty na-
winistym na zapatke.. Przy odrobi-
nie wprawy i gdy rysunek obwodu
jest prosty, tamponem z waty na
zapalce mozna wykonac cale prze-
widziane pola.czenie.

Po spiukaoiiu posrebrzonej che-
micznie powierzchni plytki, nalezy
bez suszenia zanurzyd jq w odpo-
wiedniej kapieli galwanicznej. Po-
krywany nosnik powinien by6 o-

czywiscie zaopatrzony w doprowa-
dzenie pra.du elektrycznego. Powlo-
ki ze srebra sa, bardzo delikatne i

po zanurzenlu w normalnie stoso-

o
c

Z

wanych kqpielach galwanicznych
moga. sie. rozpuscic zanim cokol-
wiek zdazy sie. na nich osadzic.

Dlatego, chociaz jest to ucia,zliwe,

trzeba stosowac dwustopniowe po-
krywanie galwaniczne:
— gruntowanie, czyli pokrywanie

wstqpne do grubosci ok. 1 um w
kqpielach „lagodnych", o specjalnie

dobranym skladzie, a to w celu
wzmocnienia nalozonej chemicznie
powloki i polepszenia styku elek-

trycznego.
— pokrywanie do za.danej gru-

bosci.
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Kapiel do wstepnego miedziowa-
nia powierzchni nosnika powinna
mie6 sklad: siarczan miedziowy,
CuSo4 • 5H-0 — 150 g, kwas siaxko-
wy, HjSO,, stezony — 8 cm*, al-
kohol etylowy. CjHjOH — 50 cm',
woda do objetosci 1 L
Miedziowanie przeprowadza sie w

temperaturze pokojowej przy ge-
s'.osci pra.du 2—3 A/dm». Grunto-
wanie w podanych tu warunkach
trwa 15—20 min, po czym wyjeta,
plytke nosnika trzeba sptukac wo-
da. i natychmiast umiescic w ka,pieli

do wlasciwego juz miedziowanja.
Ka.piel do wlasciwego miedziowa-

nia r6zni sie od poprzedniej steze-
niem soli miedzi i stezeniem kwasu
siarkowego: siarczan miedziowy.
CuS04 -5HiO — 220 g, kwas siar.
kowy, HjSO«. stezony — 50 cm",
woda do objetosci 1 1. Nakladanie
miedzi przeprowadza sie w tempe-
raturze pokojowej przy gestosci
pradu do 4 A/dm'. Miedziowanie w
tych warunkach musi trwad 2—2,5
godziny. W celu uzyskania wiekszej
rownomiernosci grubosci powioki
nalezy w czasie kqpieli czesto mie-
szac roztwdr szklana, bagieika.

Nalozona w opisany sposob mie-
dziana powloka jest szorstka i ma-
towa. Dlatego tez, po wyjeciu plyt-
ki nosnika z kapieli, splukuje sie.

ja dokladnie woda", suszy i lekko
przeciera bardzo drobnoziarnistym
papierem sciernym. Aby powloka
miedzi byla blyszczaca i rozjasnio-
na, trzeba cala. plytke nosnika za-
nurzyc na 2—3 s w roztworze o
skladzie: kwas siarkowy, H2SO,,
stezony — 250 cm', kwas azotowy,
HNOj, stezony 130 cm', kwas solny,
HC1, stezony — 35 cm», s61 kamien-
na, NaCl — 5 g, woda — 35 cm*.
Po rozjasnieniu nalezy plytke bar-
dzo dokladnie wyplukac w wodzie.

WYTWARZANIE WLASCIWEGO
OBWODU METODA
FOTOCHEMICZNA

Na powierzchnie plytki z folia
miedziana nanosi sie rysunek scie-
zek i polaczeii przyszlego obwodu.
Do rysowania nalezy uzyc substan-
cji odpornej na chemikalia (np.
lakieru poliwinylowego lub buta-
prenu), aby po trawieniu w odoo-
wiednio dobranym roztworze folia

ulegla rozpuszczeniu jedynie w
miejscach nie pokrytych ta. substan-
cja. zabezpieczajqca..

Gdy obw6d tworzy rysunek pros-
ty, o szerokich sciezkach i duzych
plaszczyznach, wowczas nalezy sie

posluzyc technika. najprostsza. —
zwyklym miekkim, waskim pedzel-
kiem. Przy rysunku bardziej skom-
plikowanym, w warunkach amator-
skich, mozna zastosowac tylko me-
tode fotochemiczna. Oto najprost-
szy sklad swiatloczulej emulsji
chromianowej: klej stolarski — M
g, dwuchromian amonu (NH,)jCr.07
— 13 g, 25-procentowy roztwbr wo-
dorotlenku amonu, NH«OH — 7 cm',
woda destylowana — do 1100 cm'.

W osobnych naczyniach rozpusz-
cza si^ dwuchromian i klej stolar-

ski. Roztw6r dwuchromianu alkali-

zuje sie bardzo powoli uzywajac do
tego NH«OH, ciqgle mieszaja.c. az
do uzyskania barwy slomkowoz61tej.
Klej stolarski zalewa sie woda. i

moczy przez 12 godzin, po czym o-
grzewa sie na lazni wodnej, az do
zupelnego rozpuszczenia. Wtedy oba
roztwory miesza sie razem i pozo-
stawia w ciemnym miejscu na 24

godziny. Zachowuja. one trwalosc
nawet kilka tygodni przy przecho-
wywaniu w temperaturze ok. 15°C.

Emulsja ta nie jest jednak dosta-
tecznie odporna na dz'alanie roz-
tworu trawiacego i wymaga dodat-
kowego zabezpieczenia. Najczesciej
stosuje sie w tym celu drobno
sproszkowana. kalafonie, kt6ra po
naniesieniu na plytke podgrzewa sie
do temperatury 80—90°C.
Przed nalozeniem emulsji, plytke

z folia, miedziana. trzeba dokladnie
oczyscic proszkiem pumeksowym i

odttuscic acetonem, a nastepnie
wapnem wiedeiiskim tak, aby woda
rdwnomiernie zwilzala cala. po-
wierzchnie plytki.

Nakladanie emulsji

Przed nalozeniem emulsje pod-
grzewa sie na lazni wodnej do tem-
peratury ok. 30°C. Bardzo istotne
jest odpowiednie wylanie emulsji.
Chodzi uzyskanie warstwy mo-
zliwie rownomiernej grubosci. co
zagwarantuje dobra jakoSc przy-
szlego obrazu. Najleipiej wylewac
emulsje na plytke wprawionq w
ruch obrotowy (w warunkach do-
mowych mozna uzyd do tego adap-
teru).

Na przygotowana. plytke. ogrzana
do 35°C i umieszczona na talerzu
adapteru, na sam jej srodek wyle-
wamy, mozliwie z malej wysokosci,
ciepla emulsie. Po r6wnomiemym
rozprowadzeniu jej, plytke suszy
sie w ciemnosci.

Naswietlanie

Przy pomaraiiczowym swietle na
powierzchnie emulsji kladz'e sie ne-
gatyw lub pozytyw rysunku przy-
szlego obwodu drukowanego. Rysu-
nek taki moze bye wykonamy np.
czarnym tuszem na kalce kreslar-
skiei. Kalke z rysunkiem nalezy
przykryc czysta szyba i w odle^los-
ci ok. 0,5 m zapalic duzq lamoe
lub tez calosc wyniesd na swiatlo
sloneczrte. Czas naswietlania zalezy
od rodzalu i gruboici warstwy
emulsji. Orientacyimie, w pelnym
sloncu, wynosi on 5—8 min, a orzy
zar6wce 100 W i odleglosci 0,5 m— 10—60 min.
Po naswletleniu powierzchnie

emulsji trzeba pokryc cienka., row-
nomieirna warstewkq farby drukar-
skiej lub powielaczowej. Zabieg ten
ma na celu dodatkowe wzmoanienie
odpornosci emulsji na dzialanie roz-
tworow uzywanych do trawienia
miedzi. Dokladnie roztarta. na tafli

I szkla farbe nanosi sie cienkq, r6w-

nq warstewkq, najlepiej za pomoca,
gladkiego gumowego walka fotogra-
ficznego. Nalezy pamietac, ze zbyt
gruba warstwa farby uniemozliwia
wywolanie rysunku.

Wywolywanie

Wywolywanie obrazu odbywa sie w
cieplei wodzie, w temperaturze ok.

40°C. Wtedy emulsja nie naswietlo-
na rozpuszcza siei a wraz z niq
znika z plytki czesc farby, dla kt6-
rej emulsja stanowila podtoze. Je-
zeli rysunek nie zostanie wywola-
ny pod dzialaniem wody, wowczas
mozna plytke lekko pocierac tam-
ponem z waty, zwilzonym cieplq

wodq. Jezeli i to nie spowoduje
ukazania sie rysunku na powierz-
chni plytki, znaczy to, iz popebiiony
zostal bla.d w ktbrejs z poprzed-
n'ch operacji.

Po wywolaniu rysunku plytke
wyjmuje sie z wody 1 suszy. Teraz
cala. jej powierzchnie trzeba posy-
pac cienka. warstewkq kalafonii, do-
kladnie utartej np. w porcelanowym
mozdzierzu i przesianej przez geste
plotno. Czastki kalafonii dobrze
przylegaja, do wilgotnej farby, a

te, ktore osiadly na suchej folii

miedz'.owej usuwa sie za pomoca.
tamponu z waty. W koncu plytke
nalezy umiescic w piecyku ogrza-
nym do 80°C. Na wtopieniu proszku
kalafonii w emulsje konczy sie cykl

przygotowawczy i plytka jest juz

gotowa do trawienia.

Trawienie

Sposrod wlelu rortwordw stosowa-
r.ych do trawienia folll mledziane]. w
warunkach amatorsklch. najodpowled-
nlejszy Jest chlorek zelazowy. FeCU. a
sciSleJ — Jego wodny roztw6r. Czas
trawienia folii zalezy od ste.2enta TeCli

oraz od temperatury roztworu, np. w
temperaturze 20"C I przy ste.zeniu

chlorku rftwnym *0°i. czas ten wyno-
si ok. 10 min.
W czasie trawienia trzeba energlcz-

nle poruszac plytka. w celu mechani-
cznego wymywania osadu z trawlonych
miejsc. Jezeli proces przeblega bez re-

generacji trawia.cego roztworu, wow-
czas ste.Zenle chlorku Zelazowego stop-

niowo maleje. natomlart ste.ienle mie-
dzi 1 chlorku Zelazowego stopniowo
roinle. wzrasta tez czas trawienia.

Mozna temu stosunkowo latwo zara-

dzic. wprowadza)a.c maly dodatek nad-
tlenku wodoru (wody utlenionej) Hid
oraz kwasu solnego.
Do trawienia najlepiej sporzadzlc

wodny. 30—40% roztwdr FeClj z ma-
Ivm dodatklem HC1 (ok. 1 cm' na
100 cm' roztworu). Samo trawienie
powtnno przebtegac w plasktej kuwe-
cie fotograflcznej. przy czym trawlo-
n^ plvtka trzeba stale poruszac. Co
2—3 mlnuty dodaje sie. po 5 cm' 3%
wody utlenionej. W mieszanlnle tej

plytka powinna znajdowac sie. tak dlu-

go. at folia z nieoslonle.tych miejsc
zostanie wytrawiona.
Po skonczonym trawieniu nalezy ply-

tke. dokladnie oplukac pod bietaca. wo-
da i rozpoczac zdejmowanie warstwy
chronla.ee] sciezkl obwod6w. Najpros-
ciej Jest plytke. zanurzyc na 10—15 ml-
nut w nafcie lub terpentynie. Oba te
rozpuszczalniki usuwaja I farbe. dru-
karsk*. 1 kalafonie.. Dopiero po usunle-
ciu warstewki zabezpleczajqcej. obw6d
drukowany moZna uznac za gotowy.
pozostaje JuZ tylko wywlerceme otwo-
row montaiowych.

STEFAN SEKOWSKI
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Zabczpieczenie dachu

Zblgniew Newok, Krakow. Pa-
rusia Pan sprowo zabezpleaenia
bloszanego dachu przed korozjq
I sposobow usunl^cla rdzy.

W zasadzle blochy ocynkowonej
nle tnobo malowod. Dobrze no-
loiony cynk stanowl zupelnie wy-
staraojqce zobezpleaenle prze-
clwkorozyjne. Przyjmuje slf, ze w
najbardzlej agresywnych warun-
koch atmosferyanych korozjo ni-

nety 2-3 t*m powlok I cynku w
ciqgu roku. Poniewat grubesd
paeci^tnych cynkowych powlok
ognlowych na blosze itolowej wy-
nos) 30—40 *.m. daja to trwolq i

pewnq ochron* no CO najmniej
10 lot.

Oaywlicle nlkt nle xabranio
pokrycla cynku dodotkowq jeszcze
powfokq lakierowq. Stosowane do
tego celu rwykrych farb olejnych
mila sit x celem, ponlewai trwa-
losc taklch powlok w worunkach
zewnetrznych wynosl 2 do 3 lot.

Dlotego, aby w spos6b naprowdit
trwoly zabezpleayc' blache. cyn-
kowq. nojlepiej zastosowoc

1

bor-
dzo trwoty lokler pollwlnylowy.
Oaywiicie zableg malowonla mu-
si bye" dwustopniowy. Pierwsxy etap
to nolozenie pollwlnylowej farby
podklodowej, o doplero po col-
kowltym je) wyschnl«clu, dwu po-
wlok lakleru nowterzehniowego.
A teraz iprowo eternltu. Wy-

Jalnlomy, ze 100-procentowego i

trwolego przez lot Hlkadziesiqt
srodka zobezpieaajqeego ni« mo.
Dlatego radzimy suchy etemlt no-
sqayc 5-proceniowym wodnym
rortwo<em iiarczo«u miedxi,
CuSO«. Zwiqzek ten gffboko wni-
ka w pory eternltu I doskonole
homuje rozwol glon6w oral
mchdw. Aby jednak sloraan mle-
dzlowy nle zostal lotwo wyplu-
kony z porow przez desza, turn-

bo pohryd etemlt farbq emulsyj-
nq Ptyty prrer wlele lot nl#
iciemniejq. lea zochowojq zywq
barwe, farby.

W przypadku, ktdry Pon opl-
suje. tin, gdy wystqplty no dachu
plamy rdzy — stanowao odro-
dzamy stosowonle Joklchkolwlek
pfynow odrdzewlajqcych. Moina
Ich utyd jedynie do tzw. blochy
aarnej, ay1 1 stolowel, nlcxym
nle pokrytej, notomlast Porta dach
Jest wykonany z blochy ocynko-
wonej. Podztawowym skladnlklem
odrdzewlaay jest kwas fosforo-

Czyszczenie samowara

JoJonto UlirSsko, iydgos:cz.
Przy produkcjl samowarow bordzo
rzodko ttosowono technlke. sreb-
rzenia golwanicznego, notomlost
powizechnio — bloche mosie>nq
ploterowonq srebrem. To pozomle
minlmolno rdznica Jeit Jednak
bardzo Istotno. Powlokl nakloda-

wy. ktory rozpuszcza produkty ko*
rozjl lelaio, a z nim somym da-
ja nierozpuizczalne w wodzie fos-

forany. Natomiost cynk rozpusz-
cza uQ w kwasie fosforowym. Dlo-
lego 1o usuwajqc rdzo, usuniemy
tez I powlok** c/nlu, W Para
konkrtmym przypadku widje, dwo
rozwiqzania.

Trwolizy - ole I kosztowniej-
szy — sposob malowonla blacfiy

polega no jej dwukrotnym zogrun-
towoniu miniq zarobionq pjko-
stem (mozna tu stosowod polipo-
kost), a xnastepnie no pokryctu
jej dowolnego koloru farbq na-
wierzchnlowq. Tok pomalowano
blacha wytrzyma na dachu bez
konserwacjl 6-6 lot. Nlestety. po-
nlewaz minla mo wysokl elector
wloiciwy. 1 kg mlnll zorobionej
pokostem wystarczy na pokrycie
tylko 4-3 m« blochy.

Znacznie tanszy sposob polega
no pokrydu blochy laklerem os-

foltowym lub po prostu smotq.
Wadq lakleru asfaltowego Jest

Jego tllne mie.knfe.cie w lecle pod
wpfywem dzlalanla promlenl sio-

necznych, co moze prowodzl6 no-
wet do czqsciowego splyniecio

lakleru. Natomlast smoJo jest mo-
lo odpomo na zlmno I w niskiej

tempera turze moie p^Vod. Dlate-

go do smoly trzeba dodoc 20—
-30° o leplku.

Przy powlekanlu blochy smolq
lub lokierem asfoltowym nie JesI

konleczne stosowanle podklodu
miniowego Ponadto. oby kaida
farbo czy tez podklod miniowy
dobrze Hf trzymal, noleiy dboc.
oby powlerzchnla metolu podczas
malowonla byta czysto I sucha.

ne metodq garwo n Ianq sq z re-

gu'y bardzo denkle. 13-20 nm,
a wife po dluiszym uzytkowoniu,

a rwloszao aqstym ayszaeniu,
szybko ulegajq icleranlu. Nato-
mlast war itwo plateru jest o wie-

le grubtza 1 wynosl 0.1 do
0,13 mm,

NiezoleinEe od tego do aysz-
czenio powfokl srebro nle rtohszy

stoiowoc irodkow zbyt ogresyw-
nych. Stanowczo odradzamy uzy-

wonie najlepszych nowet post po-
lertkich, gdyi iderajq one srebro
(oczywiicle nle wspominomy no-
wet o papierze iclemym ay kwa-
soch). Dobry irodek do czyszae-
nla srebro powlnlen jedynie roz-

puszczoc zewn^trznq warstwq
aornych nalotow tlenku i siara-
ku, jokim srebro zawsxe siq po-
krywa. W worunkach omatorsklch
moino spoaqdzlc takl Irodek.
Jest to wodna zawlestna bardzo
drobno przesionej kredy z malym
dodotkiem amonioku i poru kropll

irodko powieachnlowo czynnego,
np. ptynu Ludwlk. Emulsjq takq.
naloionq no mle>kq szmotk^, po-

Instalacja bojlera

Morek Budych, Warsiowa. Jak
noleiy zainstolowoc bojler?
Cisnlenie podone no bojlerze

odnosl sie. wlasnte do tego urzq-
dxenlo. we^ownlca zai wytrzymu-
(e na pewno wyisze cisnlenie.
Dlotego tez. jei'i w slecl zosi-

lojqcej lost dinlenle 223,3 kPa
(2,3 otm), to no przewodzie do-

cloro sie; powferich nle. srebro, o
po usunieclu clemnych nalotow —
polenjje do polysku flonelq.

Do ayszczenio srebro polecamy
rownlei mydle tooletowe, wode, I

mlqkkq szaoteakf, o takle po-
s(q do ze,bow.
No zokonaenle Jeszcze sprawa

konserwocjl. Ox6t pokrywanie » e
srebro clemnyml nalotami tlcn-

kow I siorakow Jest procesom
naturolnym I bordzo trudno temu
zopoblec. Istnlejq co prowda me-
lody pasywacjl srebro znaanle
opdznlajqce aernlenle. ale nle
moino Ich stosowoc w worunkach
omatorsklch. Dlotego tez Jedyna
rodg to notrzec oczyszaonq po-
wlerzchni^ srebro bezborwnq pa-
siq woskowq.

StS

Pofqaenle i plecem co. nole-
iy zabezpleczyc pczed zopowletae-
nlem. Moino to zroblc

1

przez po-
Iqaonle rury zasJtajqceJ z naczy-
niem zbioraym uklodu co. za
pomocq rurkl IS (rys. 2). Za-
wor odclnajqcy trzeba zolnstoto-
wac przed wejiclem do bojlera
lak. jak przy grxejnlkach CO.

Wlot do bojlera

—tx-
Oapfyw awaryjny WoOa zosilajqca

R|ft. 1. Schcmat polqcuA w lieci loiilajqc.]: 1 - lo»6r odcinojqcy
- prialelawy, 2 - ia»Ar radukcyinr i 2,) aim na 0,5 aim, 1 - xawcr
b«ip!*ci«n>lwa naslaoian; na 0,5 olm

D 1

1 - naczyne wzbiorcze

2- piec ta
3- Bojler

4- grzejniki

5- zowory oddnojqce

R|r>. 2. PolqaanU placa c.e. I gnajnikami i bojlaram

prowodrajqeym mufti Pan zasto-
lowod raduktor olinlanla. ktory

J* obnliy z 225,5 kPa (2,3 otm)
do 49 kPa (0.5 otm); rys. 1.

Ciinionio oxnocione na bojlo-

rxm wskazuja, za tluzy on do za-
sllanla w cieplq wodq Initalacjl

potoiortych na taj lamaj kondyg-
nocjl bydynku.

Naprawa kajaka

Jan Mftrclnlak, Olsztyn.
Pyta Pan, czy mozna w wa-
runkach amatorsktch napra-
wlc gumowa powlok« sklada-
nego kajaka. Jest to mozll-
we. nalezy tylko postarac sie,

odpowlednle surowce. A
oto kolejne czynnoscl.
L Szczotka druclana. meta-

lowa tarka. lub grubozlarnl-
siym paplerem sclernym czy4-
cl sie, uszkodzone mlejsca.
Chodzl o to, aby jak najdo-
kladnlej usunac brud oraz
ztuszczajaca sie I skruszala
warstewke gumy lub tie na-
lozonych latek. Oczywiscle
zableg ten nalezy przeprowa-
dzlc tak, aby nle uszkodzlc
spodnlej warstwy plfitna.

2, Uszkodzone mlejsca po-
wleka sie klejem kauczuko-
wym, suszy sie przez 20 mlnut
1 poaownle powleka kle]em.

Brak izolacji wawnatrznaj ttu-

maczy si* tym, z« przy braku pr>

wiatrza w bojlaaa nfa zachodxi
zjawliko korozjl. Bojler ttanowl

tylko Jak gdyby poizarzonlo prza-

wodu wodociqgowago, a praaclvz
przowody nie sq iiolowone.

3. Po lekklm podsuszenlu,
naktada sie latkt; z mieszan-
kl kauczukowej, przyciska sie

ja metalowa. prytka. 1 prze-
prowadza proces wulkaniza-
cjl.

A teraz pare wyjasnlen.
Powloka przeznaczona do "na-
prawy musi bye xupelnle su-
cha. Klej moze mlec sktad.
kauczuk naturalny — 100 g,
kalafonla — 10 g,
blel cynkowa — 1 g,
ilarka — 2.5 g.
tluram (dwuslarczek
czterometylotio-
karbamylu — 1 g.
Dokladnle rozdrobnlone (U-

rowce mlesza sie razem 1

rozpuszcza sie w 800 ml czy-
stej benzyny ekstrakcyjnej.
Uwi|>: do rozpuszczanla

kauczuku nle wolno utywac
benzyny samochodowej.
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KleJ mozna rdwniez otrzy-
mac rozpuszczajac w benzy-
nie tzw. mieszanke. kauczu-
kowa. Mieszanki takiej, za-
wierajacej surowy kauczuk
oraz siark;, przyspieszacze
wulkanizacji, Jak rbwniez 1

inne dodatki, uzywaja. war-
sztaty wulkanlzacyjne. W celu
otrzymania kleju trzeba 10 g
mieszanki rozpusclc w ok.
100 ml benzyny ekstrakcyjnej.

Latki nakladane na uszko-
dzone miejsca wycina si? z
te] same] mieszanki kauczu-

kowej. Radzlmy nabyc ja.

rowniez w warsztacie wulka-
nizacji opon 1 de.tek. Sam
proces wulkanizacji latkl oraz
warstwy kleju przeprowadza
sie. ogrzewajqc naprawiane
miejsca pod naclskiem do
temperatury ok. 140*C przez
ok. 20 minut. Zabieg ten moi-
na wie.c przeprowadzic, uzy-
wajqc zelazka do prasowanla.
ale trzeba zwr6cic baczna
uwage, aby temperatura byla
dokladnle zachowana.

StS

Zwalczanie kornikow

Wzmacniacz korekcyjny

Ci R4

HIV—

x

X 47^jF
R-

C2 Ri 1kQ

2.2fjF

82 kQ

43 kQ R5

22kQ 220kfl

H 7<uF

HH
Wy

1

T] BC109C T2 BC179B T3 BC109B
Andrzej Mis, Janow Lubelski.

Przyla.czenie gramofonu z
wkladka magnetyczna do wej-
scia wzmacniacza, przystoso-
wanego do wspolpracy z po-
pularna. wkladka. krystallczna,
nie spowoduje uszkodzenla
ani gramofonu, anl wzmac-
niacza. Jednakze nie uzyska-
my w ten spos6b prawidlo-
wego odtwarzanla nagran z
plyt. poniewaz sygnaly wy-
twarzane przez wkladke mag-
netyczna. sa ok. 100-krotnle
mnlejsze od sygnalow wy-
twarzanych przez typowa,
wladke. krystallczna..

Do uzyskania prawidlowej
wspolpracy obu urzadzen jest

konieczne zastosowanie po-
mi$dzy gramofonem a wzmac-
nlaczem pomocniczego ukla-
du. ktory zapewni odpowied-
nie dodatkowe wzmocnienle.
Uklad ten jednoczesnie kory-
guje charakterystyke odczytu
nagrania plytowego. poniewaz
jest celowo zbudowany w ta-

ki sposob. ze bardziej wzma-
cnia czestotliwoscl niskie, a

nvniej wysokle. W zwiazku z

tym do gniazda wejsciowego
wzmacniacza (odbiornika ra-
diowego z wejsciem gramofo-
nu krystalicznego) zostana. do-
prowadzone odrjowlednlo sllne

svgnaly o Jednakowyin po-
ziomie w zakresle czestotll-

wo*ci nisklch. srednich 1 wy-
sokich.
Urzadzeniem pomocnlczym

jest tzw. wzmacniacz korek-
cyjny (zwany czesto takze
przedwzmacniaczem). Koniecz-
nosc wprowadzenia korekcjl
charakterystykl czcstotliwos-
ciowej do procesu odczyty-
wania zapisu, utrwalonego na
plytach gramofonowych, wy-

nika z norm techmcznych,
uwzglednianych przy ich pro-
dukcji oraz z wlasclwosci adap-
terbw, przetwarzaja.cych me-
chanlczne drgania lgly na
odpowiednie przebiegl elek-
tryczne. Warto dodac, ze np.
w adapterze krystalicznym
wspomniana korekcja charak-
terystykl zachc.izi samoczyn-
nie.

Wzmacniacz korekcyjny mo-
ina wykonac samodzlelnle,
choc nie lest to najtatwiejsze
zadanie. Schemat ideowy u-
rza,dzenia pokazano na rysun-
ku (jeden kanal). Sa w nlm
zastosowane tranzystorv o od-
mlennym typie przewodnictwa
n-p-n oraz p-n-p. Ukladem,
kt6ry odpowlednlo ksztaltuje
charakterystyke. przenoszenia
wzmacniacza, jest petla ujem-
nego sprzeienia zwrotnego,
utworzona przez elementy
wlaczone pomle.dzy emltery
tranzystorow Tj i Ti. Dzlala
ona prawidlowo pod warun-
kiem, ze wyjscie wzmacniacza
jest obclazone rezystancja. nie
mniejsza od 5 kO.

W przypadku zastosowania
do budowy sprawdzonych ele-
ment6w. wzmacniacz dzlala
od raru prawidlowo. Napie.cle
na ernlterze tranzystora Ti po-
winno wynosic okoto polowy
napie.cia zasilajgcego wzmac-
niacz. Ewentualna. korekcje.
tego napiecia moina uzyskac
przez dobranie wartoscl rezy-
stora Ra. W celu zmniejsze-
nia do minimum szumow 1

zaktocen nalezy caly wzmac-
niacz bardzo starannle za-
ekranowac, co jest najtrud-
niejsze w calej pracy.

W. K.

Krzysztof Folkowskl, Worsiowo.
Jedyno skuteczna metoda walki z

komikaml to xapuszczanle w
otwory wytworzonych przez nie

chodnlkow preporotow trujqcych.

Samego chrzqszcza mozna by
znificzyc, ttosujqc ktorys z slime

trujqcych goz6w. Niestety, zaden
z preporotow gazowych, jok tez

aerozolowych, nie nlszczy joj kor-

nlko I larw ulegajqcych przepo-
czwarzeniu. Dlatego to wlainie
jedynym skutecznym sposobem sq
plyny trujqce, takie jak:
— 10-procentowy roztw6r ozo-

toksu,
— 25-procentowy wodny roztw6r

siorczanu mledziowego,
— 10-procentowy denoturowy roz-

tw6r fenolu (kwasu karbolo-
wego),

— 30-procentowa formollna,
— Antox. •

Ostrzegamy jednak, ze roztwory
te sq trujqce nie tylko dia kor-

nik6w. lecz rowniez dla iudzi I

rwierzqt.

Walka ze szkodnlklem polega
na wprowodzeniu cieczy w moz-
llwle wszystkie korytorze. Jest to

warunek powodzenia akcji. Tru-

jqcy plyn najleplej wprowadzac
w otwory starq strzykawkq.

Jeiell przedmloty nie sq duie,
wskazane jest ustawlanie ich tak,

aby plyn mogl lepiej wnikac w
kanollkl. Ostotnlo w sprzedozy
znajduje sie specjainy irodek do
zwalczonla kornikow ..Koiatkol".
Pakowany jest w pojemnikl aero-
zolowe, przy cxym do kaidej pusz-
ki dolqczono cienkq, elastycznq
rurke. ulatwiajqcq wprowadzenie
preparatu w kanaliki.

Odyby nie decydowal sie Pan
na te metody, rodze. przedmio-
ty opanowane przez kornlkl jak
najpredzej usunqc x domu, noj-
lepiej spallc, gdyi chrzqszcze
przenoszq sie z jednego przed-
miotu drewnionego na drugi.

Gdy mamy pewnosc, ie szkod-
nlkl zostaiy calkowicie znlszczone,
przedmlot drewnlany trzeba wy-
suszyc. po czym otwory po kor-
nikoch starannle zaszpochlowac.
W tym celu klejem stolarskim
zarabia sie na ciast'swotq mase
mleszanlne bardzo drobnych tro-
cln drzewnych z gipsem I odpo-
wiednlm barwnlklem. Masa taka
szybko twardnieje, wiec nie moi-
na je) rozrabioe duio, na za-
pas.

Po 12 godzlnach schnieela po-
wierzchnie drewna trzeba doklad-
nle oczyscic papierem iciernym,
stopniowo o coraz drobnlejszym
zlamle, po czym moina jui przy-
stqpii do malowanla lub poll-
turowanla.

Ten sposob postepowania wzmoc-
nl przedmlot I pozwoli mu nadac
estetyczny wyglqd. Jednak w przy-
padku storych rzeczy nalezy xa-
stonowic sie (lub porodzic hlsto-
ryka sztukl). czy szpochlowanle I

wykanczanle na nowo nie zmienl
Ich poprzedniego wyglqdu I tym
samym nie zmniejszy Ich wartoicl.

Malowanie i laminowanie papieru

Knysxtof Jonkowski, Poznon.
Podajemy wskazowkl dotyczqce
malowanla I laminowonia papie-
ru oraz kortonu,
Zaczynomy od laklerowanla.

Istnleje pokaina liczbo przepis6w
i recept na tego rodzaju laklery.

lecz wystepuje w nich, Jako giow-
ny sktadnlk, azotan celulozowy,
produkt na rynku zupeJnie nle-

dostepny. Dlatego wybroliimy
przepisy. w ktorych podstawowym
surowcem jest o wiele tatwlejszy

do nabycla celuloid:
bezbarwne odpadki
celuloldowe — 2 g,
aceton — 20 g,
octan amylu — 75 g.
Celuloid naleiy drobno pokrolc,

zalad w szczelnie zomykanym no-
czyniu podanymi rozpuszczolnlka-
ml, po czym uzyskany lakler skla-

rowad przez pozostawlenle go w
spokoju przez pare dnl.
A oto Inny przepis:

bezbarwne odpadki
celuloldowe — 10 g,
denaturat — 30 ml,

eter - 30 ml,

lub
celuloid - 10 g.
octan amylu — 20 g,
olej rycynowy — 0,50 g,
denaturat — 75 g.
Skladnlki naleiy rozpuicic w

szczelnie zamknletej butelce,

wstrzqsajqc nlq czesto, a nastep-

nego dnla zlac klarowny plyn

znad powstalego osadu.

We wszystkich podonych przy-

padkach otrzymane laklery nltro-

celulozowe moina barwid na do-
wolny kolor borwnlkaml anlllno-

wyml. Do kortonu, zamlast lakle-

fdw z cetuloldu, moina uiyd
lakieru otrzymanego przez roz-
puszczenle bezbarwnego polisty-
renu. R6zne znlszczone wyroby
z pollstyrenu lomie si« na drob-
ne kowalki, wsypuje do szczelnie
zamykonego naezynlo

I zalewa Je
toluenem. Na 100 ml rozpuszczol-
nlka bierze lie 6-8 g polistyrenu.
Po 24 godzlnach powstaje dosko-
noly, bezborwny lakler do kor-
tonu.
Aby zwlekszyc elastycznoic po-

wlok z pollstyrenu, naleiy dodod
kllka procent plastyfikatora. Ro-
le te dobrze spelnlajq estry wchc-
dzqee w sklad rozpuszczolnlka nl-
tro. Tok wiec nalezy sporzqdxld
roztw6r

:

toluen _ 93 mi,
rozpuszczalnlk nltro - 5 ml,
polistyren - 6-8 g.
Jednak najglodsze

I najbardziej
linlqce powierzchnie otrzymuje
Jle przez tzw. laminowanie. Do
laminowonia papieru lub kortonu
stosuje sie cienkq, bezbarwnq
rolle polletylenowq. Proces ten
przeprowadza sie pod ogrzanq
prasq w temperoturze ok. 115°C.
Na stalowq plyte klodzie sie pa-
pier lub karton, przykrywa sie go
orkuszem cienklej folll polietyle-

nowej, naklada drugq gladkq,
chromowonq plyte. po czym ca-
losc umleszcza sie w prasle I

ogrzewo do ok. 115°C. Po ok.
10 minutach folia zostanie calko-
wicie zespolona z papierem.
Najodpowlednlejsze do lamino-

wonia sq bardzo gladkie popie-
ry kredowe lub glodkle kartony.

S3.
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O fotograf ii stereoskopowej

Zbigniew Krol, Poinan. Foto-
grofia stereoskopowa polego no
wykonaniu dwoch idjqc z dwoch
punVtow widzenia. rozstowlonych
tak jak ludrkie oczy. Jeieli na-
stqpnie b^dnemy oglqdali zdjejcla

z lewego punktu lewym okiem.

a z prawego — prowym, to od-
nieslemy wraienie, ie oglqdane
no zdjeciach przedmioty wldzimy
trojwymiarowo. czyli tak, jak je
widzielibyimy normalnie.

Fotografle, stereoskopowq taeba
wykonywac ze statywu jeieli mo-
my tylko jeden oporat, ktory prze-
suwamy poprzecznle miedzy jed-

nym a drugim zdjeciem o od-
legloic* rownq rozstowienlu oczu,
czyii ok. 65 mm. Jeieli noto-
miast dysponujemy przystawkq
stereoskopowq rozdzielajqcq ktat-

k$ na dwa obrazy, albo spec-
jalnym oparotem o dwoch obiek-

tywach, to moiemy fotografowae
takie z re>i.

Zdj^cia stereoskopowe najpros-
clej moina oglqdac dwiema jed-

nakowymi lupaml — po jednej
przed kaidym okiem — ale sq
tei wygodniejsze od nlch prze-
glqdarkl, zwane stereoskopami,
orai specjalne rzutniki o dwoch
oblektywach z filtraml polaryza-

cyjnyml, kt6re — przy oglqdanfu
przez okulory poloryzacyjne —
dajq no metalizowonym ekranle
obraz roblqcy wraienie przestrzen-

ne. Flltry, Jak I okulory mojq
przy tym tok ustawtone plaszczyz-
ny polaryzocji, ie kazde oko wl-

dzl tylko dla niego przeznoczony
obraz au to-won y przez jeden z

obiektywdw.
Lepsze wraienie gle.bl doje

oglqdonie przezroczy stereoskopo-
wych, czego przyklodem jest wtas-
nle fotoplastykon.

We wloinym zakresle moina z
pewnosclq wykonofi sanie do prze-

suwania aparatu na statywie o
65 mm poprzecznle do osi op tyci-

nej, czyli do klerunku zdjecla.

Przedmlot musl bye noturalnle
nleruchomy. Tok wykonane zdje^

cla — przezrocza albo odbitki —
moina oglqdac przez dwle jedna-
kowe 2- lub 3-krotne lupy osa-

dzone w tekturowej lub drewnlo*
nej ramce, rowniei w odlegtoicl

65 mm.
Opis sprzetu do fotografil ste-

reoskopowej by! zamleszczony w
..Horyzoni-jch Techniki" 9/64 i

10/64 (doitepne tylko w blblio-

tekach)

.

A.V.

Jak zabezpieczyc butelkf

z mlekiem przed kradziez^?

Zatapianie okazow w zywicy

Rys. 2. Pnefcrdj dolnej podstowy
-pierscienia

Rys. 3. Elementy gornej pokrywy

Rys. 4. Konstrukeja zatriasku gor-

nej pokrywy

Janusx Skowronski, Warszowa.
W odpowiedzi na Pana list po-
dajemy wskaz6wki, jak w domo-
wych warunkach zalewac przez*
roczystq iywicq r6ine eksponaty.
Do celdw tych nadajq si<3 me-
takrylan metylu I iywica polles-
trowa Polimal 100.
Zaczniemy od metakrylonu metylu.

Nabycie tego zwiqzku jest bardzo
trudne. Moina go jednak otizy-

mac nawet w warunkach amotor-
sklch z odpadow plelul, czyli po-
Hmetakrylanu metylu. Proces ten
polega na depolimeryzacji odpa-
dow w celu otrzymanla monome-
ru. a nast^pnie na jego pollme-
ryzacji.

Do zalewanla itosuje slq tak-

ie nlenasycone iywice pollestro-
we. A oto przepis: 100 g iywlcy
poliestrowej Polimol 100 miesza
si<j z 4 g katallzatodo (HCH) 1 1 g
aktywatora (roztw6r naftenionu
kobaltu w styrenie). Miesza nie
powlnno odbywac sie» powoll, tak
oby nle dopuicic do powstawa-
nia pecherzykow powietrza w mo-
sle zywicy. Suchq forme, w ksztat-

cie prottopadloiclanu, wykonanq
np. z plytek szklanych okleja-
nych paskami papleru lub celo-

fanu, powleka sle. od wewnqtrz
cienkq worstwq czynnlka rozdzie-
lojqcego (1% roztwdr wosku w
benzenie lub 1% roztwbr polial-

koholu winylowego w wodzi-*

[/-/ ''///,//.///'//.'/&

Ryt. 1. Urzqdxenle zabezplecxajqce but«lk«: a — uchwyt otwarty,
pokrywq, c - odehylenie zazrsainlqMJ pofcryl i wyjqcia butelki jest

Banna Zalewska, Warszawa.
Urzqdzenle zabezpieczajace
butelkf z mlekiem przed
zdarzajacyml siq, niestety,
kradziezami spod drzwl miesz-
kania opracowala p. Anna
Hajduk z Warszawy (praca
nadestana na konkurs HT
..Elektronika dla wszystklch").
Kolejne rys. 10—c wyjas-

niaja zasade. dzlatanla urza-
dzenia. Uchwyt sklada sie. z
podstawy-pierscienla (rys. 2),

wykonanej z odcinka rury o
srednicy wewnetiznej 95 mm.
Za pomoca trzech wypust6w
wygie.tych do wewnqtrz 1 roz-
mieszczonych r6wnomiernie
na obwodzie, piertcien przy-
kreca sle. do progu. Podstawe.
(a takze wne.trze pierScienla)
nalezy wylozyt warstwa
mle.kklego tworzywa zabezpie-
czaja.cego butelke. przed
uszkodzenlem. Gorna pokry-
wa doclskaJaca butelkf (rys. 3)

suiiy. 2ywie4 wlowo si* do for-

my na wysokosc ok. 1 em i

utwordzo kilka godzin w tempe-
raturze pokojowej. Na otrzymanej
wontwie iywlcy uklada si* i

—
w miara potrzeby — umocowuje
okaz przeznaczony do zotopiania.
Okazy muszq bye czyste f suche.
Nojteprvie przygotowuje lie „iwl«-
zq" porcjq zywicy I wlewa jq do
formy na wysokoic ponad 1 cm
nod gomq powierzchnlq przed-
mlotu. Ewantuolne pqcherzykl po-
wietrza moina usunqc przez lek<

kie potaqsanie naczyniem
Formq pozostowia siq w tem-

peratune pokojowej oi do no-

stepnego dnia, czyli do zupel-
nego stwardnlenla zywicy. Przed-
mlot zmnlojszy sie w czasie twar-
dnienia zywicy i latwo da sie wy-
jqc z formy.

Wieksze preparaty dobrze jest
zalewac warstwami. Po utwardze-
niu odlew szllfuje sie I poleru-

z».
Bloki zywicy metokrylonowej i

poliestrowej moina obrabiac rqcz-

nie lub mechonlcznie, stosujqc
te same narzedzia co do obrobki
drewna. Szllfuje sie papierem
iclemym, najleplej wodoodpornym,
na mokro. a poleruje pastq po-
lerskq do lokierow samochodo-
wych.

Jest wykonana z plaskowni-
ka, do ktdrego przyspawano z
Jednej strony zawias, a z
drugiej zatrzask. Przed osta-
tecznym zraontowaniem nale-
zy cz^Sc walcowa zawiasu
sklepac. tak aby unlemozllwic
o padanle gornej pokrywy pod
wlasnym ciezarem. Pierscleh
mocuj^cy pokryws powinien
miet Srednicq wewnqtrzna
45 mm.
Konstrukcjq zatrzasku poka-

zano na rys. 4. Do Jego wy-
konania Jest potrzebny odll-
r.ek rurkt zaokraRlony z 1e4-
nej strony, aby uniemozllwic
wypadanie sprqzyny, ktfira
wypycha trzpiert wchodzacy
w odpowlednl otw6r w dru-
giej czqsci zatrzasku przymo-
cowanej do drzwi. Trzplen
Jest zabezpleczony przed wy-
padnlqciem stalowym kolkiem.

A. H

b - po wstawieniu butelki do uchwytu mleciarz xatrMskuje gornq
moillwe tylko po otwarciu drzwi miesxkonia
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Walczymy

z plamami

Plomy to odwieczna imora dbojq-

cej o czystosc pani domu. I nie tylko

domu - potrafiq bowiem oszpecic naj-

pleknlejszq sukni? czy najelegantsze
ubranie. Nic dziwnego. ze zwalczamy
je wszystkim'r dost?pnymi srodkami. Jest

X tym jednak niemato klopotu.

Od czasu do czasu w kqcikach dla

kobiet w roznych czasopismach, w ka-

lendarzoch czy starych ksiqzkach moi-
na znalezc wiele pozytecznych sposo-

bow usuvrania plam. Zebralismy je

razem i zach?camy do stosowania.

Atrament — swieze plamy wywabia
si? cytrynq lub 10% roztworem kwas-

ku cytrynowego, natomiast stare plo-

my nalezy najpierw namoczyc w kwas-

nym mleku lub serwatce, a nastepnie
splukac w cieptej wodzie.

Bloto — plam? wysuszyc, a nastepnie

btoto zetrzec szczotkq. Oczyszczone
miejsco zmyc wodq. Jeili slady pozo-
stoly, usuwa si? je przez delikatne
uderzanie szczotkq umoczonq w 10%
kwasie octowym (ocet spozywczy), a

nastepnie splukuje wodq. Pod mate-
rial nalezy podiozyc czystq szmatk?.
Czarne jagody — plam? zamoczyc

w kwainym mleku lub serwatce, a na-

stepnie splukac wodq i wysuszyc no
stoncu.

Czekolada — zmywac cieptq glice-

rynq, a potem wodq z mydlem.

Dlugopis — tusze uzywane we wkla-
dach dlugopisow rozpuszczajq si? w
alkoholach, dlatego plamy usuwa si?

przez pocieranie watq umoczonq w
bezbarwnym alkoholu (spirytus, wod-
ko). Z polcow mozna je zmywac row-
niei denaturatem, spirytusem salicylo-

wym lub wodq kolonskq.

Farby i lakir.~y — mozna usuwac za

pomocq roznych rozpuszczolnikow, w
zoleznosci od rodzaju farby i tkaniny.
Potostaje jedynie metoda pr6b i W?-
d6w - terpentynq, denaturatem, ben-
zynq. Lakier do paznokci zmywa

sie. czystym acetonem, a plamy od
farb olejnych - terpentynq.

Herbata — najpierw obficie splukac
wodq. Jeili nie zejdzie, plame. no bia-

lych tkaninach' zmywac wodq utlenio-

nq z dodatkiem kilku kropel amonia-

ku, a no tkaninoch kolorowych - 10%
roztworem boraksu. Skuteczne okazu-

je si? tez czasami pranie w proszku

E.

Jajka — uprdc w cieptej wodzie z

dodatkiem amoniaku lub proszku E.

Jodyno — swiezq plam? zmywac mle-

kiem. Starq zas — spirytusem, a na-
stepnie wodq utlenionq.

Kawa — swiezq plam? wyprac w
gorqcej wodzie. Z tkanin" welnianych
plamy z kawy usuwa si? spirytusem,

z jedwabnych zas — glicerynq ze spi-

rytusem.
Krew - swieze plamy splukac letniq

wodq, a nast?pnie przecierac wodq
utlenionq. Plamy zeschni?te na bialych

tkaninach usuwa si? przez zamoczenie
w wodzie z sodq, na kolorowych zas

— w wodzie z amoniakiem. Po godzi-

nie moczenia zmywa si? wodq z octem
i kwasem szczawiowym, a nast?pnie
pierze w wodzie z proszkiem E.

Lodf - najpierw benzynq o nast?p-

nie 1% roztworem amonio-ku.
Mleko - plam? szybko zamoczyc w

cieplej wodzie. Mozna tez czyscic ben-
zynq (podobno jedyny skuteczny sro-

dek w przypadku zaplamienia jedwa-

biu). Stare plamy — moczyc w proszku

E.

Owoce — swiezq plam? posypa c so-

Iq i polewac wrzqcq wodq. Jesli to

nie pomaga, tkanin? nalezy moczyc
przez kilka godzin w kwainym mleku,

a po splukaniu uprac w wodzie z my-
dlem. Jesli i to nie daje skutku, pozo-
staje czyszczenie tkaniny welnianej i

Sadza — plam? czyscic szczoteczkq

maczanq w terpentynie i spierac wo-
dq z mydlem.

Smola, smary — plam? posmarowac
maslem, o nast?pnie zmyc benzynq i

osuszac talkiem. Z tkanin welnianych

wywabioc wod? utlenionq z amonia-
kiem (jesli pierwszy sposob nie daje

efektu).

Szminka - plam? czyscic roztworem
chlorku bielqcego z wodq utlenionq.

Tluszcze - czyscic watq umoczonq
w benzynie i osuszyc talkiem. Na jed-

wabiu najlepiej polozyc papk? z mq-
ki ziemniaczanej i benzyny i pozosta-

wic jq do wyschni?cia.

Trawa — zmywac spirytusem lub wo-
dq utlenionq z amoniakiem.

Tusz do oczu - stosowac ocet lub

gorqcq gliceryn?, a nast?pnie zmy-
wac wodq.
Wino biale — cieplym spirytusem lub

1% roztworem kwosu szczawiowego.

Wino czerwone - plam? swiezq po-

sypac solq, a nast?pnie scierac wod-
kq. Jesli ten sposob nie skutkuje, po-
zostaje czyszczenie welny wodq utle-

nionq z omoniakiem (po! na pot), a
jedwabiu — sokiem z cytryny lub spi-

rytusem.

2elazko - zotte plamy po przypale-

niu zelazkiem usuwa si? wycierajqc je

szmatkq zwilzonq w wodzie z dodat-
kiem boraksu (2 lyzeczki boraksu na
szklank? wody).

Plamy z nikotyny na pa leach usuwa
si? spirytusem lub roztworem o skla-

dzie: 15 g alkoholu, 10 g kwasu cy-

trynowego i 5 g gliceryny.

Plamy i zabrudzenia ed much usu-
wa si? z tkanin roztworem amoniaku,
z mebli i ram obrazow — sokiem z

cebuli.

bawelnianej wodq utlenionq z amo-
niakiem, a jedwabnej — sokiem z cy-

tryny lub spirytusem i upranie w cie-

plej wodzie.
Plesrt — plamy naciera si? maslon-

kq lub 5% cieplym kwasem szcza-

wiowym i pierze w wodzie z mydlem.
Perfumy — na welnie, baweinie i

jedwabiu plamy wywabia si? gorqcq

wodq z dodatkiem 1% siorczonu so-

dowego i splukuje czystq wodq. Plamy
na tkaninach z w!6kien sztucznych sq

nie do usuniecia.

Rdza - swieze plamy wywabiac so-

kiem z cytryny lub kwaskiem cytryno-

wym, store zas piukac w 10% kwa-
sie szczawiowym, a nast?pnie prac w
wodzie z amoniakiem.

Pot — prac w wodzie z amonia-
kiem lub proszkiem E.

Oczywiscie wybrane i przedstawione
tu sposoby nie sq jedynymi. Rowniez
mozliwosci powstawania plam sq, nie-

stety, nieograniczone. W podr?cznym
gospodarstwie kazdej gospodyni po-

winny wi?c znalezc si? srodki, ktore

zawsze bedq pod r?kq w przypadku
zaplamienia garderoby. Nalezq do
iiich: ocet, kwasek cytrynowy, wodo
utleniona, gliceryna, spirytus, wodka,
terpentyna, benzyna, amoniak, bo-

raks, kwas szczawiowy (roztwor 5%)
oraz talk lub mqka ziemniaczana.
Wszystko oczywiscie w malych ilosciach,

bo przeciez miejsca w domu nigdy nie

jest za duzo. I jeszcze jedno - przy

tkaninach kolorowych nalezy spraw-
dzic na brzezku, czy irodek czyszczqcy
ich nie odbarwi.

Jol
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Wieszaczki

do krawatow

Krawaty — kazdy mezczyzna ma
ich przynajmniej kilka. Gdzie je
wiesza po zdj^ciu? Przewaznie na
oparciu krzesla, klamkach, a w najr
lepszym wypadku na pr?cie lub
sznurku zamocowanym na wewn?-
trznej stronie drzwi szafy.

Pierwsze dwa sposoby sa. bala-
ganiarskie i nie upi^kszaja. miesz-
kania, a ponadto niszcza, krawa-
ty, kt6re nie powinny „odpoczywa6"
zwigzane w supel. Trzeci sposbb jest

niewygodny, gdyz przy wyjmowaniu
jednego krawata — pozostale zsu-
waja. sie. na podlog?.

A oto, wedlug nas, bardziej funk-
cjonalne rozwi^zania.
• Na rysunku 1 przedstawiamy

wieszak do krawat6w .jiaszych
dziadkbw". Wykonywany byl z

szyldkretu. Dzisiaj szyldkret jest

niedost^pny, ale mozria go zastqpic
innymi materialami. np. cienka.

sklejkq, blacha^ plyta. laminatowa.
lub plastykowq. Na takim wieszaku
przeci^tnie mozna powiesid 20 kra-
watow. Przy wycinaniu szczelin pil-

ka, wyrzynarka. nalezy pami^tac o
tym, ze mamy krawaty wykonane
z roznych materia!6w, cienszych —
jedwab. grubszych np. wetna, aksa-
mlt. zamsz. Dlatego szczeliny po-
winny mie£ rdzna, szerokosd.

Wieszaczki indywidualne przed-
stawione na rysunku 2 wykonac
mozna rbwniez ze sklejki, metalu,
laminatu, a nawet tektury lakie-

rowanej. Zawiesza sie. je na prccie
przykr^conym do drzwi szafy (oczy-
wiscie od wewnqtrz), lub tak jak
pokazano na rysunku — na wiesza-
ku do ubrah.

E. L.

Bardziej wytrzymale

poiqczenia kotkowe

Wytrzymalosd polqczenia kolkowe-
go zalezy od dobrania wlaSciwego
luzu mi^dzy jego elementami. Cze-
sto zdarza sis, ze wykonany kolek
drewniany ciasno wchodzi w prze-
znaczony dlan otw6r, tak ze ko-
nieczne jest silne dobicie mlotkiem.
Tak ciasne pola.czenie nie Jest je-

dnak korzystne, gdyz wciskanie usu-
wa warstwe. kleju z powierzchni
boeznych kolka i otworu. Polqcze-

nia klejowe wystepuja. wtedy tylko
na powierzchniach czolowych kol-
k6w i mie.dzy tqczonymi plytami
meblowymi. Jezeli jeszcze dodatko-
wo byly wykonane z niezbyt wy-
suszonego drewna to rozeschna, si?
i polqczenie be.dzie nietrwaie.

Staranny dob6r luzu mie.dzy kol-
kiem a otworem nie b^dzie koniecz-
ny, gdy wykona sie. plytkie nacie.-

cia (rys.). W nich b^dzie sie. zbieral
klej, tak ze nawet wbilanie ciasne-
go kolka nie usunie calkowicie kle-
ju. Rodzaj i wielkosc nacie.c po-
winny zalezec od mozliwosci wy-
konawczych majsterkowicza. Z te-

go wzgle/du najlatwiej jest zrobid
nacie^ia wzdiuzne, kt6re wykonuje
si? brzeszczotem ramowej pity do
metali.

R. W.

Gifde kqtownikow

Do wykonania akwarium ramo-
wego sa, potrzebne ka,towniki stalo-
we wygi^te pod kqtem 90° (..A-

kwarium" ZS 1/80). Lepsze efekty
przy gi?ciu uzyska sie. ksztaltuja.c
wyciecie w ka.towniku wedlug ry-
sunku. Pomysl nadeslany przez p.

Roberta Karniriskieso pozwala na
uniknie.cie niekorzystnych napre.zen
w obszarze gi?cla, a tym samym
pe.kania materialu. Zjawisko po-
wstawania siatki drobnych p?kni?c
na zewnqtrznej stronie przecie.cia

jest szczegblnie niekorzystne przy
gie.ciu ksztaltowruk6w wykonanych
z malo plastycznych material6w.
jak mosia.dzu i aluminium.
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\Vkr?tak

slusarski

Odkr^canie zwyklym wkr^takiem
dawno nie odkrecanych, zardzewia-
lych lub zamalowanych farba. olej-

na, srub (np. przy rozkr^caniu ram
okien zespolonych, tzw. szwedzkich)
wymaga dose duzego wysi&u, a
czasem jest wrecz niemozliwe.
W takich przypadkach mozna za-

stosowac bardzo proste usprawnie-
nie. Polega ono na przewierceniu
w g6mej czesci stalowego uchwytu
wkretaka otworu o srednicy 4 mm
i umieszczeniu w nim stalowej
przetyczki. Moze to bye zwyczaj-

ny gw6zdz 4-calowy z zaokra.glo-

nym ostrzem i lekko spilowana.
glowka..
Zastosowanie tego rozwiqzariia do

\v-krtfak6w elektrotechnicznych z
plastykowymi uchwytami nie jest

wskazane, poniewaz przy uzyciu
wiekszej sily mozna uszkodzic pla-
stykowa. oprawe.
Przed odkreceniem trzeba staran-

nie oczyicid wyzlobienia — nacie.-

cia wzdluzne na Ibach srub lub
wkretow. Mozna to zrobic ulama-
nym brzeszczotem zuzytej pilki do
metalu lub skrobakiem. Dobrze jest

przed ponownym wkreceniem kori-

ce srub posmarowac odrobina to-

wotu.
TADEUSZ OLSZEWSKI

\\\IIH///»/
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B1ES JERZY: Modele 1 po-
Jazdy amatorskie na poduszce
powietrznej. WKiL. Warszawa
1979. Cena 75 zl.

Praca zawiera zarys teorli
zjawiska poduszki powietrznej
oraz mechanike. lotu poJazd6w
na poduszce powietrznej, a

takte zasady projektowanla 1

budowy modell poduszkow-
c6w. Ksia.4ka Jest przeznaczo-
na dla modelarzy, konstruk-
torbw-amatorow oraz Instruk-
tor6w zajee technicznych.

PRACA ZBIOROWA. Dzlalka
moje bobby. II wyd. PWRIL.
Warszawa 1979. Cena ISO zl

(III wyd. w 1980).

Ksiqzka sklada sl« z szesclu
czeSci. W plerwszej om6wlono
prcjektowanie 1 urzadzeme
d?lalki oraz podano kllka wa-
rlantow JeJ za^ospodarowa-
ma: druga zawiera og61ne
wladomoscl o uorawle rosiln
na dzlatce dotycza.ee przvgo-
towanla gleby, nawozen.a.
urzadzen 1 narzfldzl; w trze-
clej opisano metody zapob.e-
Xanla 1 zwalczanla cnordb.
szkodnikdw 1 chwastow.
szczegdlnle dokladnie omdwlo-
no metody biologlczne, kt6re
maja najwl^cej zwolennlk6w
w*r6d dzialkowlcz6w: w
czwartej omfiwlono uprawe
warzyw z uwzglqdnlenlem
F.atunk6w 1 odmlan najbar-
dziej przydatnych na dzlalce;
w plate], zawieraJace) wlado-
mo'cl o uprawle drzew 1

krzew6w owocowych, opisano
sadzenle. plel^gnowanle. cir-

cle i przeszczeplanle drzew,
a takze uprawe poszczegol-
nych gatunkow drzew 1 krze-
w6w; w szOsteJ cz^scl poda-
no bogaty zestaw rOtnorod-
nych roslin ozdobnych za-
rowno zlelonych: Jednorocz-
nych, dwuletnlch, bylln, Jak
1 zdrewnlalych, Jak r6ze.
krzewy ozdobne, pnacza, Igla-
kl. Przy omawlanlu uprawy
poszczeg61nych roslin uwzgle.-
dnlono takze oplsy szkodnl-
k6w i chor6b atakuJscych te
rosllny.
Ksialka Jest bogato llustro-

wana rysunkaml graflcznyml
oraz fotograflaml czarno-bta-
lymi i barwnymi.

PRACA ZBIOROWA: Zr6b to
sam w mleszkanlu 1 w dom-
ku letnlskowym. Wyd. „Arka-
dy". Warszawa 1980. Cena
140 zl.

Zbior artyku!6w drukowa-
nvch w slowacklm kwartal-
nlku ,,Zr6b to dalej sam".
Kslazka Jest przeznaczona dla
zaawansowanych majsterkowl-
cz6w. majacych dobrze wypo-
sazony warsztat mechanicz-
no-stolarski. Zawiera ponad
80 przykladow rozwlazart zjrru-
powanych w czterech dzialach
tematveznych.
Dzlal I — Budujemy saml

— zawiera: domek—swtetllce.,
komlortowy domek standar-
dowy, komlnek, oodloge. wzo-
rzvsta, z odpaddw drewna,
okno o konstrukeji klejonej,
wedzarnie. domowa z rotnem
przenosna mlnl-betonlarke. 1

wlele Innyeh pozycjl. Dzlat n

— Wyposazenle mieszkania —
przedstawla m. in.: wersalke.,
tapczan, stylowy stolik na
koikach. stol unlwersalny, ka-
clk z tapczanem. scianke, de-
koracyjna.. Dzlal III — Za-
fospodarowanle domku letnl-
skowego — prezentuje m. In.:

stol do prac warsztatowych.
dwupozlomowe 16zko dla dzle-
ci, drewnlane schodki sklada-
ne, oswletlenle domku z aku-
mulatora, niezamarzajacy ru-
rociag. Dzlal IV — Uzupel-
nlenie warsztatu domowego— zawiera: nozyce do bla-
chy, urzadzenie do gi«cia bla-
chy, spawark^ transformato-
rowa. tokarke z lozem z pr«-
ta stalowego 1 In. Opisane
przyklady mogq stanowlc ln-
splracJe do rozwlazan wlas-
nych — lepszych, dostosowa-
nych do Indywldualnych po-
trzeb.

RUDNICKI CEZARY: Ukltdy
zdalnego sterowanla I prze-
Ucznikl elektroniczne. WKIL.
Warszawa 1979. Cena 30 zl.

Omdwiono w nlej zagadnle-
nla zwlazane z 'zastosowanlem
ukladdw scalonych w reallza-
cjl zdalnego sterowanla 1

przelaczanla urzadzen elek-
trycznych 1 elektronlcznych
powszechnego uzytku. Przed-
stawiono zasade. budowy 1

dzlalanta oraz elementy wy-
konawcze przelacznlk6w elek-
tronlcznych 1 regulatordw.
Uwzgl^dnlono elementy syg-
nallzacyjne. przeznaczone do
wspolpracy z uktadaml zdal-
nego sterowania. Om6wlenla
poparto przykladami konkret-
nych zastosowan.
Kslatka Jest adresowana do

lnzynlerow 1 technlkdw z».
kiadbw wytworczych sprze.tu

powszechnego uzytku, zainte

resuje riwnlet zaawansowa-
nych radloamatorow.

NtjHRMANN DIETER: Elek-
tronlka tatwiejsza nit pny-
puszczats. Elementy. Tlum. z

nlem. dr Int. M. Nowak.
WKIL. Warszawa 1979. Cena
50 zl.

Bogaty zasob wladomoscl
nlezb«dnych dla Doczatkuja-
cego elektronlka-amntora.
ODr6cz deflnlcjl wielkoscl
oplsujacvch uklady 1 elemen-
ty elektro"lczn e, podano In-
lormjcte dotvezace przetacz-
nik6w 1 przekainlkAw. baterll.
rezystordw r6tneeo rodzaju.
kondensatordw. cewek 1 tran-
Lystor6w elementow scalo-

nych oraz mikrolondw. Omd-
wiono takte zasady dzlalanta
1 zastosowania poszczegolnycb
element6w oraz metody po-
miarowe, popieraJa.c Je llcz-
nymi przykladami.
Kslatka Jest przewldzlana

dla mlodzlety w celu rozwlja-
nla JeJ zainteresowan tech-
nicznych.

VOELLNAGEL ANDRZEJ:
Kaprysy koloru w fotografll.
WAiF. Warszawa 1979. Cena
«< zl.

Autor omawia tendencje
rozwojowe amatorsklej foto-
grafli barwnej, a takte spo-
soby prawidlowego naswle-
tlanla 1 obrobki materla!6w
zdj^clowych, ze szczegilnym
uwzgl^dnlenlem powl^kszen
barwnych na paplerze I na
materlale przezroczystym.
Wspomlna tet o technikach
spccja!nych, jak pseudosola-
ryzacja. relief czy izohella.
Barwne zdje.cia oraz rysunkl
uzupelniaja prace..

WIECZORKIEWICZ WLADY-
SLAW: Poradnik dla utyt-
kownikOw mieszkan. Wyd.
..Arkady". Warszawa 1980.

Cena 40 zl.

W poradnlku omdwiono mo-
tliwoscl indywldualnej adap-
tacjl poszczegdlnych pomlesz-
czen w celu podwytszenta
ich standardu. Glowny na-
clsk polozono na prawidlowa
konserwacj^ i naprawy. zgod-
nie z przeplsaml spotdzlelczo-
scl mieszkaniowej. Przezna-
czony Jest dla szeroklego kre-
gu czytelnikdw; be,dzle tet
cenna, pomoca. dla katdego
niajsterkowicza, kt6ry chce
aamodzlelnle wykonywac drob-
ne naprawy w swolm mlesz-
kanlu.

WYDAWNICTWA KOMUNI-
KACJI I LACZNOSCI wyda-
Ja schematy urzadzen radto-
clektronicznych, ktore moga
bvc sk-czegolnle przydatne ra-
dioamatorom przeprowadza-
Jacym samodzielnie naprawy.
Ostatnlo sa w sprzedaty sche-
maty odblornlkdw telewlzyj-
nvch. produkejt Warszaw-
sklch Zakladow TelewizyJ-
nyh: 'ME'VST 104. "Mf.
TYST 105. 10*. AMETYST 1011,
1012. LAZURYT 102. T.AZU-
RYT. 105. 106. LAZURYT 208,

VE'.A 202. LIBRA 203. T 6105,

SATURN 203. T 5003. T 5005.

Schematy te motna naby-
wac we wszystkich ksl^gar-
nlach technicznych ,,Domu
Ksiatkl".



BIS
Elektryczny

napQd do lodzi
CICHA PRACA
NIEZANIECZYSZCZANIE SRODOWISKA
PROSTOTA OBStUGI
NIEWiELKA MASA
ZASILANIE Z AKUMULATORA SAMOCHODOWEGO

BIS Jest szczeg6lnle przydotny

do uprawlonia w^dkarstwa orar

ptywania po wodach objetych
..strefq d*xy".

Typowy akumulator 12 V (34 Ah)
zapewnia 15 godzin ptywania
na biegu I lub 3,5 godzlny na
biegu II.

Rozlodowanle akumulatora do
poziomu minimalnego jest w
wersji Lux sygnalizowane tamo-
czynnie — akustycznle.

BIS jest szczegolnie zalecany do
pneumctycznych lodzi wlosJo-
wo-motorowych typu OSA-230,
OSA-250. OSA-270. STANDARD
oraz wioslowej lodzi z tworzywa
sztucznego BEATA

Ceny:
BIS-STANDARD — 2750 it

BIS-LUX — 3950 zl

(z samoczynnq sygnaliracjq roz-

tadowcnia akumulatora).

Zamowienia prosimy skladac

bazposrednio do producenta z

wyprzedzeniem Icwartalnym.

io/ijn/K/7*

DANE TECHNKZNE

typ nap*du
xaiilonie

pob6r ptqdu

rncto nap»<Ju

Zjednoczorte Zespoty Gospodarcze Sp. z o.o.

Zaklad Produkcji Narzqdxi i Urxqdzen Technicznych

60-959 Poznan, ul. Sw. Wawrzyiica 28
Teiefon 432-25 Telex 4157-66


